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PHYSIÖGNOMISCHE 

CJTECH I S M US. 

BEVATTENDE DE 

GRONDEN en BEGINSELEN 

DER 

GELAADKENNIS. 



VERKLAARING 

VAN ÏIET 

T Y T E L-V I G N E T. 

GELAADKUNST, 

de Engeliny Gods puiktelg , aanhaar’ zyden 

Verzeld van Arend, Leeuw, en Os, het Zinnebeeld 

Der Aanzigtkennis; toont, hoe in de vroegfle tyden , 

Die Leer reeds heilig wasf.daar ze ons den Mensch tafreelt, 

De Konst gééft haar een’ Py!, een’ Spiegel, en een’ Kyker, 

En in de borst ,voor ’t Plart een Oog, eêr Momus wensch: 

Thans word in Iaater tyd haar’ kennisfehat nog ryker. 

Nu Meetkunst eerst bepaalt de kennisvan de Mensch. 

Laat Palias, Valscbheid vry haar’ dubble mom ontrukken, 

Elk is doch fteeds of Lam, of Leeuw, of Aap, of Zwyn; 

Gelaadkunst, die vaak doet zelfs Ondervinding bukken, 

Door ’t Alziende Oog geleid , fchiit Waarheid fteeds van 
Schyn. 

En , daar ze Mensch met Dier leert kunftig vergelyken. 

Noodt ze elk hier, om ook Haar vanbinnen te doorkyken.' 

X Ezecbhl I: Vs, 15. Ly laaterea tot het Emblema der Euatage- 
listen gebatikt. 
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Om den Menseb aan zig zelven te ontdekken, om ook den Aart en 

het Karakter van zyn Medemenseb te ontdekken, en hem op te leiden 

tot de beoefening en vorming van bet menschelyk har t. 
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AAN HET 

ALGEMEEN 

MËNSGHDÖM, 

Gezellige Aardbewoonders, Medeburgers vdil 
de Waereld, wmderbaarlyk gewerktuigde 

Wezens, myne mededpgezetcnen op de ezen jammer- 
]klomp, Menfchen, en Menfchtnvrienden van elkari. 
deren! Wy geevenu hier de Aanvangsgronden ie- 
ner nieuwe IVeetenfchap , welke op zig zelf alleen 
als een nieuwe Waereld van IVeetenfchap pen voor 
alle onilerzoel’gierigen opent. Ue Weetenfch p Welke 
den Mensch leert kennen , die u anderen ontdekt * 
en ook yder uwer aan u zelven ontdekt. De verheven 
Menschkunde, de IVeetenfchap van het Menfchelyk 
Hart. En geen Weetenjchap dan eene zodanige i 
welke meer gefchikt is voor den Tytel die dit IVterk 
draagt als zulk eene, cm dat het woord Catechis¬ 
mus daar alléén als voor gemaakt is. 

Een Weetenschap, welke als nieuw, nog dan 
yeele Tegenfpraak is onderworpen , en dat gemeen 
geloof of vertrouwen nog niet verovert heeft dat de 
Natuurkunde en andere IVeetenfchappen reeds voor- 
lang hebben: die des bewysvestiging, en eene geör- 
dende en grondige behandeling van de eenvoudigst 
Beginfelen af, meernoodig heeft dan alle die andere. 
Een IVeetenfchap die boven alle de duidelykheid en 
klaarheid verëischt, (Ze meer daarom, vermits zy 
voor het overige reeds zwaar en moeilyk genoeg is,) 
des eene flyl die noch zeer bloeiend, noch verheeven is, 
en eenefchikking die eerst laat lot het Kmsimaatige, 
en tot de gewigtigfle zaaken komt, beiden bevatlyk 
voor Aanvanger en , van gebruik voor een yder — éh 

m ièifc' 



II AAN HET ALGEMEEN MENSCHDOM. 

ook hier in hoopen wy aan onzen Tytel te zullen vol- 
doen. 

Zonder haar te hoog te verheffen, een Weeten- 
fchap die het gantsch Heelal, en alle voorwerpen 
der Natuur tot haar algemeen voorwerp heeft: doch 
ons zelve, den Mensch tot haar byzondere, waar in 
zy zég nog het kennelykst van allen geopenbaard heeft, 
en waarin zy het JtandvastigJte en agtbaarfte is. fa 
Waereldbewoonders! daar heeft zy zig allerwegen een 
troon geftigt ; alles is in den Mensch Physiögno- 
5VHE, en beflaat in de Ongelykheid: want is 'er wel 
één Mensch die buiten fpraak, gang, enz. niet in 
alles hoe genaamt wat hy bezit, of doet, van alle 
anderen verfchild? doch dat alles is in het Aange- 
zigt by'èen, dat is de Gemoedsfpiegel der Ziel, waar 
in het den waaren Physiögnomist gegeeven is om 
alléén in te zien, en daar de Physiönomiekunde 
de tolk, de eenige getrouwe tolk van is. 

Niemand koopt een Paard, of hy beziet en onder* 
zoekt het van alle zyden, hoedanig het van Lyf en 
Leden is^om daaruit over den toejland van binnen 9 
over gezondheid) Jïerkte, edelheid van Ziel, enver- 
dér over de innerlyke hoedanigheden te oordeelen: en 
dat daarom, om dat men de Ziel niet zien kan En 
de Mensch.moet zulks nog betoogd worden?— 
Dit éénige Bewyspunt is genoeg om aanteioonen ie 
noodzaaklykheid deezer IVeetenfchap, den Mensch ook 
zoo te kennen, hem van buiten te onderzoeken om 
hem van binnen te kennen; of zou men zulks doen om¬ 
trent een Dier dat men koopt, en men zou het ver- 
onagtzaamen omtrent ons gelyken, daar wy mede 
verkeer en en handelen! omtrent Vrienden die men 
zig zal verkiezen, en die men zoo noodzaaklyk uit 
yalfche Verraaders, en uit Vleiers en Schynvrienden 
daar het van krielt, in waarheid nog onze grootjlè 
Vyanden, te onderfcheiden heeft; omtrent den Mensch, 
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die men dikwyls tot onze fchade te laat leert kennen! 
.— Zulks ware 'onnatuurtyk Dat anders de Phy. 
jiögnomiekunde eeuwig wdake tegen zodanig een ver¬ 
zuim! Zou ons aan een Paard meer gelegen zyn dan 
aan een Mensch!dat verhoede de Wysbegeerte en al¬ 
les wat Komt is. Lat verkonde een ygelyk Men- 

fchenvriend, een ygelyk Medeburger van de WaerekL 
Yder Dier, yder Plant, yder natuurlyk Voort- 

brengfel heeft zyn PhyjTógnomie, die ons het oogmerk 
en den dienst toont waartoe het van den Schepper ge- 
fchikt is : maar het grootfie doel der Menfchelykè 
Phyfidgnorniekunde is wyd edeler, en dat ishetMen- 
fcheiyk Hart te kennen, eerst dat van zig zelve, en 
dan van anderen; twee zoo modi ge takken van Wee- 
tenfehap, ó Menfch-.n! om u in de ZaamenleeVing 
of ie Commerce du monde, onderling vreedzdam- 
lyk te doen omgaan; twee zoo noodige ver'ëitchtens, 
en tot de Waereldkemiis, en tot de Wysbegeerte, dat 
derzelver kennis, die van alle Dieren, Plantenen, 
Voortbrengfelen der Aarde verre te loven gaat. Wat 
tog is Physionomte? het is die fclnkking van geheel 
en deelen, welke men ontdekt als men eenig Voorwerp 
ziet, en die over alles gaat: doch tot den Mensch 
overgebragt, v erft aan wy ’er enkeld Gelaadkennis 
door. Eigenlyk is het een zaamengefleld woord, ’f 
welk uit het Grieks komt, betekenende in zyn wortel- 
kragt zoo veel als Regel of Wet der Natuur, waar 
door de neigingen der Ziel, met de geftalte deö 
Lighaams en de gedaante van het Aaiigezigt over¬ 

een gebragt worden; en dat ’er uit dien hoofdé, 
Vaste en zekere Tekenen zyn, welke de Driften de? 
Ziel aan ons vertoonen, inzonderheid die v/elke in 
haar gevoeligfte deelen huisvesten: een kennis die 
men kan oefenen door ongelykvormigheden en ftrydag¬ 
heden, en die naast ons Verft and, eeniglyk Van fM- 
ze Oogen afhangt. 
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Een Kennis, een Onderwerp dat Genie, diepe 
denkingskragt , naauwkeurigheid of juistheid, 
eerce rype IVysbegeerte vereischt; maar een Onder¬ 
werp teffens dat weinig behandeld, «oo/i grondig en 
van de Beginfelen af behandeld is; dat alzo met ree- 
den kan aangemerkt worden als geheel nieuw tezyn, 
era nieuw altoos voor myne Landgenooten; daar wy 
maar weinige boeken over in de JVïereld hebben, al¬ 
thans een zeer klein getal by dat het welk over meest 
alle andere IVeetenfchappen gefchreeven is; waar 
alles wat men 'er over vind of zeer gebrekkig, orden- 
loos en onvolkomen , of ten uiterflen duifter en 
gelyk wy toonen zullen, nog omzwagtelt is met de 
geheimzinnige Raadzelftyl en de figuurlyke Uit¬ 
drukkingen der Ouden. Vil het welke on'dangezien, 
wy het egt er waagen, dit veld hier voor onze Vader¬ 
lander en te openen, om hen bekend te doen zyn met 
een Konst, waaromtrent clegeheele Oudheid zooJpaar- 
zaam en agterhoudend was, daar de Oosterfche IVy- 
zen alléén gemeenzaam mede waren ,Grieken en Ro¬ 
meinen zelfs weinig of niet, en die tot het Noorden 
voorheen nooit is doorgedrongen geweest. 

Of men de Natuur al leert kennen, en men blyft 
onkundig wegens het voornaamJle puikftuk van de 
Natuur, de Mensch , omtrent zig zelve, en zyn's 
gelyken, hoe dom blyven wy dan\— De Mensch te- 
kennen, is ons veel noodiger, en van ongelyk meer 
gebruik: weet ymand naast de kennis van God en 
den Godsdienst iets nuttiger Mat hy 't my aanwyzel 
— Omgang, Beproeving, ja zelfs Ondervinding 
leeren hem zbb niet kennen als de Gelaadkennis zulks 
doet;haar Verrekyker ziet door alle Oogen tot inliet 
Hart. haar Pyl treft de Ziel, en haar Spiegel toont 
elks gemoed, hoe ook Bear og en Valschheid, die men 
in onze eeuw een Standbeeld opregt, (met haar dub- 

beld 
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leid Aangezigt en dubbeld Hart,) zig mag mas¬ 

keren. * 

Elk Mensch, hoe 't zy , is Lam , of Leeuw, of Aap, ofZwyn, 
En toont zyn' wadren Aart, 't gttrouwsi’ nog by den wyn. 
Wie dronken u misdoet, of lastert en doet vreezen. 
Zal nuglren, hoe hy 't toon’, uw’ waaren Vriend nooit wezen, 

was de Menschproef der Ouden; maar hoe verre gaat 
haar de Gelaadkennis niet te boven! hoeveel voor tref. 
lyker is die\ hoe veel kunfliger en algemeener, uit- 
gefirekter ert volkomener! 

Inderdaad zy is van eene uitgejirektheiddiegee- 
ne eindpaalen heeft. Men zie dit Werk derhalven 
aan als een Schets, meer niet van eene Weetenfchap 
welke hetgroote boek, de Ondervinding, nog geduurig 
aanvult; en die zoo min, wat zegge ik, die minder 
als éénige Weetenfchap , ooit uitgeleerd is. Men 
merke het aan als eene Voorbereiding tot deeze Konst, 
verre daar van afzynde van de geheele Konst te be¬ 
vatten. Doch zy is hier van de grond af opgehaalt, 
en behelsd egter alle het voornaamfte wat aanvanglyk 
tot dezelve behoord:des met dat alles geen Werk, om 
voor een Leerling maar zoo ter loops in te zien,maar 
om overwoogen, bejludeert, en vooral om verder uit¬ 
gebreid te worden Wie met een Weetenfchap be. 
gint, moet eenvoudig beginnen, om ymand alsby de 
hand, van de aanvangen af allengskes op te voeren; 
en een Handleiding begryp ik, moet het kort begrip 
vervatten eener gantfche Weetenfchap, zonder het 
zelve afgebroken of verward te geeven: dus die Hand¬ 
leiding dient gerégeld te zyn; zoo zy onördenlyk, of 
te zwaar of uitgebreid is om verfiaan te worden, doet 
zy geen vntgt 

Met de Pkyfiögnomiekunde is het even zoo gele¬ 
gen: verftandig b handelt zynde,is zy van een groot, 

van 
* Zie het Tytel - Vignet. 

* 3 
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van een algemeen nut. Onöntbeerlyk voor een yder, 

en de Jleutel der IVaereldkennis. Hoe zal een Vriend 
zyn Medevriend kennen en hem van den Valfchen 
Vriend onderjcheideu, zonder Gelaadkenner te zyn? 
Hoe noodzaaklyk ie zy voor een Vorst, die omringt 
is yan Vleiers, en die dikwyls de Verraader lot zypi 
Ver trouwde maakt! — Elk in den Burgerkring is 
deels in hetzelfde geval. Hoe nuttig voor een Rech¬ 
ter•, om gevoegt by bewyzen, en belydenis of ontken¬ 
ning , de Onfchuldigen van den Schuldigen te fchif- 
tent En hoe zal een Arts, middelen voorfchryven, 
zender zyn Lyder juist te kennen, zyn Temperament 
te westen, en door de Pathognqmie en de Semiö- 

TI.CA , de jleutel der geheele Pathologie of de Leere 
der Krankheden, (die voor hem zoo noodige deelen 
van de Phyfiognomie en de gezusters van de Phyfiö- 

ïógie *,) volkomen en juist zyn Ziekte te kennen! 
welke hy zonder haar nooit kent dan op zeer losfe 
gronden , en volgens gantsch bedriegelyke tekenen. 
Een Minnaar zat zonder Gedaaniekunde, het Voor¬ 
werp van zyne liefde nooit door gronden, want inde 
Hief de vleiclt alles, en Trouwiust blanket alle gebre¬ 
ken j in de Vry'êry epoche heeft zoo wel Ziel als Lig- 

haam een fraaier voorkomen dan beide wezenlyk zyn, 

en zig na dat de knoop gelegd is, venoonen. Salo- 

ajon, die wyze, die alles doorfnuffelt en doorzogt 
had wat in de IVaereld was, riep daaróm met ver- 

won- 

* Want daar trekkenbeiden hun oorfpreng van. DePATHOG» 
Hom je is hy ons eigenlyk de Driftenkennis der Ziel van een ziek 
Lighaavi, en de Semiötica de Z iektekehnis van het Lig haam 
fljéfn: beiden maaken zy de Pathologifche Phifiögnomie of 
de Gelaadkennis der Krankheden uit; en wanneer wy in ons 
Werk van Pathognomie [pre eken, verft aan wy daar door niet 
piootelyk de Affeffcen of Pasfiên Jlegts, maar die welks ziek, 
ett in een ongejleld Lighaam teffens dngejleld zyn: dus een 
deel van de Ziektekunde zelve, ’ï welk aan de Semiötica ge- 
heet, de inleiding uitmaakt ygn de Pathologifche Phyfögm• 
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wondering uit: Wie zal eene deugdelyke Huis- 
vrouwe vinden § ? Hy had veel gevonden ,• en even- 
iyel was ’er iets dat hy zogt en niet vinden kon, te 
weetm een braave Echtgenoote, die hy ook nimmer 
heeft kunnen aantreffen, de reeden dat hy zooveele 
By wyven hield. Door haar behulp zal men zig voor 
’t minst hoeden, zig volftrekt in't Huwelyk geen 
Hel op darde te bouwen. Buiten deeze is ze onbnt- 
beerlyk voor den Wysgeer ,• voor den Reizende; voor 
alle Ouderen en Schoolmeesteren of die met de Op¬ 
voeding der Kinderen belast zyn , waarin men nog 
eene grootJle feil van allen begaat, en die mdertus- 
fchen nooit opgemerkt is, dat is, deeze te fchikken 
naar derzelver Temperament, waarover ik in 't ver¬ 
volg zal handelen; met één woord, voor .alle Men- 

fchen overhoop , voor den Portretfchilder inzonder¬ 
heid; en wat het Maatkcnftige en het Hartsiogtely- 
ke betreft , voor alle Tekenaars , Beeldhouwers, 
Redenaars en Tooneelisten in ’t byzonder. Maarzy 
moet zegge ik, verftandig behandeld, en met omzig- 
heid gebruikt worden. 

Wat altoos een Onderwys in haar betref t, om 
ons tot haar kennis in te leiden, dat behoord anders 
ingefield te wezen dan men tot heden toe gedaan 
heeft: het algemeen oordeele , hoeverre ik voor my 
hierin gefaagd ben — althans om zulks aante- 
toonen , heb ik alleen maar V punten te wyzen, 
waar ik in myn Plan, Verhandeling en wyze van be¬ 
handelen van myne Voorganger en ben afgeweeken, 
waarin ik van hen verfchil,en waarom ik hun fpoor 
verlaaten en een gantsch anderen weg verkoozen heb. 

De Ouden naamlyk, en ook zslfs meest de laa- 
teren in dat zoch voortzeilende, behandelden de Phy- 

siö. 

| Spreuken XXXI. vs. io» 
* 4 
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siögxomie, ah eene Gedaantekunde die den ganfa 
ƒ'dien Mensch betrof ;zy d te den dat veelal zonder ee- 
fdge orde of zaamenhang, en niet aan by brokken y 
afgebroken en zonder fchikking; zy baalden hun On~ 
'derwys niet uit de Gronden op: gaven alle maar éé- 
nige Gronden, en gingen anderen voorby, zonder ze 
fens aan te roeren $ zy droegen de zaaken zeer onver• 
ficianbaar en verward voor, en bedienden zig vaneen 
diepzinnige Jlyl, en van duijlere en geheimzinnige 
bewoordingen; en zy waren agterhoudend omtrent 
zeer veele der hoofdzaaklyke Jlukken. 

Allen hebben min of meer die gebreken, en in 
eenigen vind men ze byëen: fommige, zonder eens 
4e Beginjelen aan te roeren, vangen in het midden 
van deeze IVeetenfchap aan; andere, gelyk Aristo- 

teles ,beginnen met de üierenzweeming, en laaten 
hst daarby; weder anderen met Aphorismen, zoo 
ah een groote Mond beduid dit, een lange Neus daty 
enz.fchoeien hun gantfeh werk op dien leest, en wee- 
fen van niets anders, gelyk IxDAGmé; of breeken 
op de helft af gelyk Forta ; en alle zyn onvolkomen. 
Welk alles nnoJzaaklyk verbetering van doen had.—~ 
f,aat ons derhüven hier xekenfehap geeven van onze 
afwyking en verandering, en gaan wy deeze vyf 
punten eens korielyk naaf. 

Jn de ecrfle p’aats ben ik een geheel anderen weg 
ingetreeden dan alle myne Voorganger en , de Phyfio- 
«mmifche Schryveren, en ik heb hen daarin,en voor- 
yaamlyk de Quden , zoo ik meen, verbéterd: zy 
naanüyk, ver warden altoos de Gelaad- met de Geflah 

en met het IVaarneemen der Beweegingen 
pi 'Gesten; of, om het anders te zeggen, hunne 
Phyjiö&iiürnk ging over den gebeden Mensch, over 
het gantjchi Menfchelyke Lighaam — doch dit is 
xigenlyk geene PhyJiÖgmmie„ Fhisiögngmij? is éé- 

niglyk 
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niglyk Aanzigtfchouwing of Aangezigtkunde,meer 
niet; en deeze heeft niet te doen regtjtreeks mei Pos¬ 
tuur ^maakfei of houding van het Lyf, met gang of 
diergelyke. Zulks houden wy hier in 't oog: ons 
Qnderwys „ gaat enkeld over het Hoofd en Aange- 
j, zigt, van het begin der Kruin af tot het einde 
,, van de Hals toe." Een Onderwerp , inderdaad 
alleen ryk genoeg voor onze befpiegelingen. Beiden 
de eenige Onderwerpen der Gelaadkennis : want 
alle het overige betreft de algemeene Gedaante of de 
Geflalte, en gaat dus de paaien der Troniemeeting- 
en befchouwing te buiten. 

Wy hebben hier in de tweede plaats met ons On- 
derwys een gantsch ander fpoor ingefagen dan alle 
andere Phyjïögnomisten vóór ons, die behalven dat 
zy deeze IVeetenfchap niet uit de Gronden opgehaald 
noch zig eenige orde yoorgefteld hebben, dan nog de 
Gronden uit welken zy redeneeren, gantfchelyk ver¬ 
ward en niet dan gebrekkig verhandelt hebben. Naa 
de éénige bron te hebben aangeweezen, waar uit de 
Gelaadkunde tigenlyk haar oorfprong heeft, naam- 
lyk de band welke in ons Menfchen Ziel en 
Lighaam verëenigt houd , zyn wy daadlyk tot 
de befchouwelyke Gronden gekomen , aan die ééne 
Grond verknogt, welke even zeer practksch en van 
dienst zyn voorde beoefening,voor welke wy hen dan 
ook gebruikbaar gemaakt hebben. De Hoofdgrond 
yan alle welke, genomen uit de eindelooze verfchei- 
denheid van Menfchelyke Aangezigten, wy gejïeld 
hebben in de Hoofd• en Aanzigts ■ maat, en in de 
Proportïèn als de oorfpronglyke en wiskunftige ree. 
den van die verf heidenheid, en alzo ook in gevolg, 
trekking, Phyfiógnomicé tot het onderfcheid en de 
verfcheidenheid der Menfchelyke Naturellen , Ge- 
dartheden en Karakters, die wy verdeeld hebben in 
aangeboorene m in aangenomene en vervormde, ver- 

* 5 mits 
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mits zoo zeker als het is dat ymand zyn natuurlyke 
vorm mede ter ÏVaereld brengt ,het ook even zoo zeker 
is dat hy zyn oorfpronglyke Phyjiögnomie, zyn na- 
iüurlyk Temperament, Aart en Geftel als daar aam 
onver ander lyk gehegt, van gelyken mede ter Wae 
reld brengt: en die ook beiden weder elkander volgen- 
de, verandert en vervormt. Uit welke Hoofdgrond, 
alle de andere voortvloeien, die wy een voor een door- 
loopeh en verhandelen, en die wyder verklaar en door 
de Leer der onderlcheide Zweemingen, waar van 
wy de Dierlyke, daar men Mensch met Dier on¬ 
derling vergelykt, die de voornaam ft e is, waarmede 
wy in onze Weetenfchap meefl te doen hebben, tot 
een derde Hoofdgrond maaken, waar wy dan zoo 
weder de verder volgende uit afleiden. 

Dus, wy zyn een geheel anderen weg gegaan, en 
met de Gronden, Geometrisch, Meet* en Tekenkun- 
dig begonnen , 't welk inderdaad de bafis is, en by 
yder Schryver altoos behoorde te zyn van alle Wee- 
tenfchappen, daar hoegrootheid, proportie, omtrek 
en verdeeling te pas koomen: zonder welken, alle on- 
derwys, Jleeds gebrekkig is; ’t geen dan ook tot he¬ 
den toe alle Gefchrif 'ten over de Phyjiögnomie, ten 
uüerjlen onvolkomen heeft gemaakt, als die dit nood¬ 
wendig vóórönderrigt, en eene Mathematifche orde 
en behandeling altoos miste. En hoe kan zy daarbui¬ 
ten] immers alles wat ons van den Mensch en van 
zyn Aangezigt het eerst in ’t oog valt, is lengte en 
breedte, vorm en grootheid, ’t welk de-aanvang van 
onderzoek en kennis is, of voor het minst zyn moet 
by alle Lighaamen en Wezens — en zou dan de zoo 
noodige Gelaadkunde daar van uitgezondert blyven ? 
ser zyn gecne Konden of Weetenfchappen in de 
Waereid, zegt de Heer de Lairesse van de Téken- 
konst, of ze word 'er noodzaaklyk toe verëischt, 
m van de Wis- en Meetkonst zegt de Hoogleeraar 

WOLFF 
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Wolff, dat ze de grond is van alle Menfche- 
lyke kennis.— En de Mensch zelve zou van beid'B 
worden buitengeJlooten! geen verzuim immers kan 
gr o ot er, en geen Onderwys zou ooit onvollediger kun¬ 
nen zyn, dan waar men dit bleef verzuimen. De 
reeden dat ik myne Phyjiognomiekunde, van hetruu- 
we der omtrek en vorm tot het fyne der Liniümen-- 
ten toe, ééniglyk op haar grondt. 

Men ga Jlegis tot de Zaamenleevingy daar ikmy 
zoo dihndals m myn Catechismus op beroep, om 
tog immers myn Onderwys gemeenzaam te maaken9 
fpreekt men ’er van Menjchen, zonder dat men ’i 
zelve weet en gy 'er om denkt, zult gy het eerst van 
maat en hoegrootheid hoor en; als men ymand uit- 
duiden wil, zal men b. v. zeggen, hy is klein van 
Statuur, breed van Hoofd, dik en plat, of lang en 
fmal van Wezen, dus of zoo van Voorhoofd, IS'eug 
enz. Dus buiten den kring zelfs van Studie of Ge¬ 
leerdheid, buiten dien zelf s der Gelaadkennis, vind 
men in dit opzigt niet dan Meet-en denkbeeldige Té- 
kenkunde: waarom ik dan ook ge'öordedt heb, dat 
men een onderrigt over dit voornaame deel der Mensch- 
hinde , noodwendig met die twee rigtfnoeren in alle 
Konften moest beginnen; over dit voornaame deel, 
want dat inderdaad is het Hoofd en Aangezigt, wel¬ 
ker waare maat, van alle heden of deden van den 
Mensch, ons oog ééniglyk neemen kan , dewyl het 
ons gelyk ook nog de Handen, onbedekt, en voor ons 
ter befpiegding, alléén ontbloot gelaaten is. Hier 
vind men alzo het eerfte en éénig/le, om zootefpree- 
ken PrScticaale Grondbeginfel der Pbyfiögnomie- 
kunde, als men dat van de Leere der Zidsvereeni- 
ging , en de daaruit afgeleide Temperament en, 
Hartstogten, en Denkbeelden, voorliet Theöred. 
iche aanneemt. Ik zegge der Zielsver'éeniging, waar 
%y gantsch en al oprust, en welker geheim zy ont¬ 

wik- 
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wikkeld; waarom niemand 'er zig aan (ioore dat ik 
haar hoven alle andere Weetenfchappen de Goddely- 
ke genoemd heb, want Scheppen, Onderhouden, en 
het Menfchelyk Hart te kennen, is meer dan alles 
iets Goddelyks. 

In de derde plaats ben ik hier eenen gantsch ande- 
ren weg ingejlagen danmyne Voorzaat en, betreffen¬ 
de de wyze van Verhandelen, in welke ik my naam- 
lyk zekere Orde heb voorgejleld, eigen aan het On¬ 
derwerp en aan de Gronden die uit hetzelve voort¬ 
vloeien : want Orde, het tweede noodwendige dat de 
Wiskunde ons leert, houde ik on'óntbeerlyk in alles, 
vooral in Onderwysfchriften, en meest van alle in 
zulken van deeze natuur. Dan ook dit, zoo wel als het 
voorige, is by alle Schryvers over de Phyfiögnomie 
altyd verwaarloost, door het welke zy dan altoos ver¬ 
ward, en zoo duifter en onverfiaanbaar geweest zyn, 
dat een gewoon Leezer nooit veel nut uit hen heeft 
kunnen fcheppen; en tot wat einde doch fchryft men 
dan, als men niet verftaan wil wezen ? Dan twyfel 
niet myn Leezer, of zy hebben zulks met opzet ge¬ 
daan , juist op dat men hen niet verftaan zoude, op 
dat deeze Weetenfchap niit te gemeen wier de, en dat 
niemand in dezelve tot eenigen hoogen trap kwam, 
zonder veel moeite en ontzwagteling; en dan nog nooit 
tot haar heiligdom — en waarom dit laatfte niet? 
moogtgy vraagen:,, zy maakten daar nimmer een Za- 
menftel van, en verhandelden die nimmer dan afge¬ 
broken, hier in alzins gelyk aan de Schryveren over 
de Alchimie van alle eeuwen', zy kielden degeheim- 
fee hulpmiddelen en dseïen voor zig, en hadden niets 
van de Phyfiögnomie der Omtrtkken, noch van 
die der Liniamenten.” Noodwendig wier den zy hier 
door duifter en onbruikbaar , van geen dienst ter 
Waereld, en ze waren ten uit er ft en onvolkomen. 

Gok deeze moeielykheid heb ik hier tragten weg te 
nee- 
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neemen. Myne Gronden gelegt hebbende, ga ik die 
naar derzelver agtervolgende rangfchikking verklaa- 
ren, en meng ’er alle Phyfi'ögnomisch Onderwys on¬ 
der , eigen, of betreklyk tot yder Grond, o//ey zoo 
verre in een gerégeld verband, dat de Leezer daar 
door geene verwarde > maar eene aanëengefchakelde 
Handleiding tot deeze Kunst verkrygt; want waar 
zoude het met haar heenen, zoo men Jleeds voortgaat 
op het fpoor der Ouden, met alweder te verwarrenen 
te blyven verwarren, en nooit te ontwikkelen of met 
orde te onderwyzen ? noodwendig tot nog al meer 
duijierheid; hoe weinig zou men dan by haar gebe¬ 
terd zyn!— Lavater, geeft niet dan Fragmen¬ 
ten , zulks deeden Scot, Taisnerus en ab Inda¬ 
ging ook reeds — de Dordfche byëenflantzer f ,zo«- 
der evenwel iets van 't oogmerk der Ouden te hebben 
denk ik, geeft ook Jlegts brokken, en heeft orde, noch 
zaamenhang. En wat is onöntbeerlyker in alles, dan 
orde ? — Vooral in een Onderwysfchrift, — en dat 
over eene Jlof die het hoognoodig heeft dat zy ééns 
ontward worde. De Orde waar van ik hier fpreek, 
gebied onder anderen , dat men niet te midden in 
eene Weetenfchap begint, maar die aanvangt met 
haare Beginfelenen Gronden, naadezelven aangewee- 
zen en bepaald te hebben;dat men dan volgens dezel- 
ven, in een behoorlyk verband haar Theorie ontvouwe, 
en zoo tot de Theorie-Praktyk opklimme; maar niet 
die Orde, en Theorie en Praktyk onder een menge. 

In hoeverre wy hier aan voldaan hebben, Jlaat ter 
beoordeeling aan het Publyk. Ons Werk is in 
XXVI Afdeelingen vervat, volgens de Lyst welke 
hier op de Voorafreeden volgt. Yder Afdeeling be¬ 
helst een hoofdzaak; en men kan haar allen aanzien 
als zoo veele Lesfen, die deeze Konst onderwyzen; 

en 
t Handleiding tot de Phyfwgnomiekunde, te Dordrecht, 

by A. Blusfé en Zoon, meerendeels eer.e Fertaaling uit ver 
Jcheidsn’. 
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en die in de Studeermethode, tot het hoogfte van dé 
Konst uitloopen. Naar ver'éisck der ünderrigtfckrif- 
ten van deezen aart, openen wy ons Onderhoud met 
kleine Afdeeiingen, daar naa volgen grootere, en 
zoo gaan wy trapswyze van de eerjie Gronclbegivfe- 
len 5 en de eenvoudigjte Regelen op tot aan de moeie- 
lykfte en zwaarjls. IVy geeven dus een foort van 
Zaamenjlcl van Phyfi'öghomie, in een aanëengefcha- 
keld Onderwys, van de grond af tot aan de vol¬ 
trekking van het Gebouw toe, welks front efpiets, wy 
met veel reedende Metoposcopia of Voorhoof dfchou* 
wing en Agterhoof‘dmeeting , met de kennis der 
Linicimenten en IVezenstrekken, noemen kunnen. 

Niet over alles zyn wy even uitvoerig. Zelfs 
de zwaarfle Jlukken der Kunst laaten wy over tot 
nadere bewerking, om dat een Aanvanger nog zoo 
verre niet gevordert is, en om dat wy alles niet op 
eens en te gelyk kunnen geeven, daar deeze IVeeten- 
fchap zoo ryk en onbegrensd is, en 'er nog veel over 
aan te wyzen valt. Zoo ook zyn wy over die Jlukken 
het kortst' van allen geweest welke minst te pas ko¬ 
men, gelyk die welke niet behoor en tot de kern der 
zaak, en die, over welke wy ons in de Praktik 

meest moeten uitbreiden ,* en in tegendeel weder het 
omflandigst over die welke beide in Theorip en Prak- 
tyk van een noodwendig onderzoek en zeer veel be¬ 
lang zyn. En zie daar, waaróm wy alleen over 
het Maatkonffige , over de Hartstogten, en ds 
Dieren-vergelykingen zoo uitgebreid, en hetiangfle 
van allen geweest zyn: elk hebben wy drie Afdee¬ 
iingen alleen gegeeven, vermits dit juist de punten 
of hoofdzaaken zyn waaróp het in de Phyjiógnomie- 
kunde voornaamiyk aankomt; en zoo naar aan be¬ 
lang van een yder , omjiandig of korter. Dus ook 
vloeit de eene Afdeeling uit de andere, en zy hel¬ 
deren elkaêr onderling op, gelyk dus de XI Ve., de 
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Vïe.) de XIe., de Vlle. en VlIIe., en de XXVe., 
de Xlle. enz. nader yerklaard , telkens met onze 

twee Hoofdgronden in het oog te houden. Doch om 

evenwel niet alies Meetkundigs op ten te Jtapelen^ 

en dus ons Ondefwys al te droog te ma aken , hebben 

wy zonder egter deeze onze Orde in't minst te kren¬ 

ken )het zoo gefchikt. aat wy ’t zelve door ons Werk 

als heenen gezaaid, en nu en dan, gelyk in onze 

Vïe., XlVe., XXIVe. , en in de laatjle Afdeelmg 
het daar - voegzaame, in een bthoorlyk verband ge* 
geeven hebben. Terwyl op de andere Hoofdgrond 

ons geheel Systhema in 1 hkörie gantsch en al rust. 

In de vierde plaats hebben wy zoo wy meenen de 

Ouden verbeterd, door klaar en duidelyk, en zoo 

verf aanbaar te fchryven als ons mocglyk is geweest; 

om het welk te bevorderen, wy een gemeenzaam 

Onderhoud, en een flyl zoo plat en eenvoudig ver- 

koor en hebben, als wy eenigzins met de Stof die wy. 

verhandelen, hebben kunnen overeenbrengen, ont¬ 

daan van alle zwier, ingewikkeldheid en duif ert 

hoogdravendheid Wy h bben verft aan willen we- 

zen> en dat ons Werk voor het gemeen gebruik ge- 

Jchikt zoude zyn: want om hier niet weder te her.s 
haaien wat wy zoo even over de ordenloosheid y en 

verwarde onduidelykheidder Phyftögnomifche Schry. 

veren zeiden, die dan nog boven dat alles, met op¬ 

zet, veelal een duisteren ftyl voerden, is het by ons 

een doding zelfs in andere, in de meeste Weeten- 

fchappen, dat men in de Onderwysboeken tot dezel¬ 

ve, ten onpasfe, menigmaal zoo fterlyk en verhee- 

yen is, of duifter en zwaar, dat men zeer weinig 

nut doet met onderwyzen ,• men fchryft voor het 

Algemeen! en men fchynt ondertusfchen alleen ver» 
ft aan te willen wezen van Geleerden; of men ver- 

cnderftelt een te hoogen trap van kunde in elk, zon¬ 

der te denken dat men voor allerlei Leezers, m 
verre 
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vérre meer voor onkundigen dan kundigen fchryft, '£ 
welk vooral in Onderwysfchriften in het oog dient fehouden te worden; en heef t dit gezegde ergens plaats, 

et is in de P hyfwgmmiekunde, hy ons een nieuwe 
Weetenfchap, en daar meest alle Leezers vreemde- 
lingen in zyn; en zy die dan nog de gcfchiktftezou¬ 
den wezenlik meen de Geleerden, veelal minagters, 
verwerpers en haaters van dezelve. 

Om die klaarheid en duidelykhjd immer in agi té 
neemen, hebben wy de eenvoudigfle vorm van allé 
Onderwysfchriften uitgekoozen, naamlyk de Cateche- 
tifche, of het kort onderwys der mondleeringe; een 
mderrigt by wyze van Zaamenfpraak of Onderhoud 
buiten een Boek, van ouds by de Sekte der zooge¬ 
naamde Wandelende Wysgeeren reeds in gebruik, en 
gefchikt by Vraagen en Antwoorden, die ondenigU 
wyze eigen. Met deeze. verandering hier, dat dg 
Antwoorder daarin tot Onderwyzer, en de Praager 
tot Leerling gemaakt is, het omgekeerde der Theblogu 
fche Leertrant, het welk my natuurlyker voorkomt, 
en ook voegzaam was in de ftojfe welke ik te verf?art - 
delen had, want die vraagt, is natuurlyk onkundig 
en hy begeert onderrigt. 

Voor een nieuwe Weetenfchap , en daar mg 
weinig of niet over gejch.ecven is in de Taaie des 
Lands j vinde ik de tytel van Catechismus meer 
eigen , dan voor andere gdyk de algemeene Na¬ 
tuurkunde enz. als men bekende en reeds gevestigde 
zaaken behandelt. Dat woord zegt letterlyk Ge¬ 
loofsleer, en heeft derhalven enkeld piaats by On¬ 
derwerpen die nog weinig behandelt, en mg aan 
Tegenjpraak onderworpen zyn , als omtrent welke 
men het gemeen Geloof der Menfchen, nog moet over - 
tuigen en winnen. Want myns agtensmoet een Ca- 
techismis deeze drie verëischtens hebben: (i. dat hy 
een Weetenfchap onderwyst die nog nieuw en daar elk 

mg 

i 
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.nog niet van overreed is. (2. dat zodanig een Onder¬ 
werp zy van een algemeen nut, noodzaaklyk en ten 
gebruike van een ygelyk, gelyk de Godsdienst b. v.—• 
En mag men de kennis van dat hoogfle pronkjïuk 
van God , de Menseb, niet wel ’t naast hier aan 
(lellen ? (3. dat die Onderrigiing, in eene aaneen- 
gefchakelde Orde, zoo eene JVeetenfchap, in het kort, 
gantfehelyk vervatte, zonder één Leer grond., klas 

Je of deel voorby te gaan.; dat ze die van de Begin- 
felen af verhandde; en dat het Onderwys zy dui« 
delyk, klaar en begryplyk. 

Dit laatfie, is, wat de behandeling aangaat: en 
die begeere ik in foortgelyke Schriften zelfs zoo een¬ 
voudig, dat men ze gejehikt maake voor alle Aan- 
rangeren, en zelfs voor de Jeugd — ja voor Kinderen, 
Op dat zy, wat hen noodigsc is, toch zonder uit fel 
aanleeren: en dit is buiten tegenfpraak de Phyfibgno- 
inifche Menschkunde. De Leezer toetze nu myri 
arbeid aan deeze ver'éischtens, en zie hoe wyd ik 
daar aan voldoe. JV‘at altoos dit laatfie belangt, ik 
hebbe dat allerwegen in 't oog gehouden: ik heb gewild, 
en myn werk 'ernaar ingerigt , om ook zelfs de Ned^r- 
landfche Jongheid vroegtydig van deeze alzins nuttige 
en vermaaklyke JVeetenfchap een denkbeeld te doen 
verkrygen , ten einde by haar intrede in de JVaereld, 
deezefnoode , bedrieglyke en valfche JVaereld, vol 
huichelaary en fchyndeugd, vol vleiende list en aller¬ 
lei misleiding, „het Menschdom vroeg te leer en ken- 
j,nen: om het of in eenzaamheid te ontwykenof 'er 
„in gezelligheid omzigtig mede omtegaanP Dat dan 
de Jeugd deeze JVeetenfchap reeds vroeg, dat zy ze 
daadelyk beöefene, zoo zal zy de jaaren en onder¬ 
vinding niet noodig hebben welken zy nu heeft om 
JVaereld- en Menschkundig te worden; en daar door 
veel tyd en moeite uitwinnen, zich voor veel fchan- 
de, laster, fnaail, en fchade hoeden. Zy zal haar 
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eigen zelf, en haar onvonrdeelig Natuurgefiel, 
kwaade Hartstogt en Hebbelykheid leeren kennen, 
die verbeteren; en de goede van zelve leeren aan- 
kweeken, meer dan door de prediking van eenig Zee- 
denmeester — want het is ééniglyk in deeze IVeetcn- 

fehap dat de Mensch zich zelven vind; ééniglyk in 
deezen Spiegel dat hy zich zelven ziet. Daarom 
verdiende een Leerboek in dezelve, wel hy het A B C 
boek ingebonden te worden, en onmiddelyk ma het % 
maal 2 te volgen. 

Eindelyk in de vyfde plaats, hebben wy meer 
gedaan dan de Ouden, die veele dingen, en zelfs 
van aanbelang, ja hoofdzaaken van de Konst agter 
hielden, om bekends reedenen, gelyk wy op zyn plaats 
toonen zullen.— IVy neemen thans het geheimnisgor - 
dyn van voor het beeld van Physiögnomia weg, 
om haar te toonen zoo als zy is, en om alzo weder 
door haar den Mensch te toonen zoo als hy is. In 
niets agter houdende , geeven wy dat geene wegens 
Gronden , wat wy zelfs tot ons eigen gebruik eerst 
opgefteld hadden: zonder evenwel tot Dweepzugt te 
vervallen, daar wy zeer verre van verwyderd zyn * 
gelyk elk Leezer wel zien zal; want, hanteren van alle 
Bygeloof zynde , trekken wy deeze edele IVeetenfchap 
tot geene Geest dry very, geeven geene Idéaalen van 
Christussen noch Judassen,* en blyven vry van 
alle foortgelyke dweepagtige gevolgen, die de Heer 
Lavater trekt; (of wyook zoo vry blyven van zyne 
Misjhgen , daarover mogen kundigen de uitfpraak 
doen.) Trouwens by de Ouden is bet ook zoo zuiver 
niet, by alle hunne agterhoudendbeid. De Leere der 
Liniamenten altoos is by hen meest voorby gegaan, 
en by geene ooit volkomen afgebandelt: daarom gebeft 
bet zoo weinig goede Phyfwgnomi/cbe Zaamen/tellen, 
daar dit juist het aller voornaamfte kunstdeel is , waar 
alles aan gelegen legt; en daarom zyn ’er ook zoo 

weinig 
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weinig Menfcben die ooit in haar tot de verëischte 

trap van hoogte gekomen zyn, daar elk den veeg ge- 

Jlcoten bleef, en niemand hei pad daar toe zoo gereed 

was als het nu word: en wie ’er dan nog c:it in uit- 

gemunt heeft , beeft dat nimmer kunnen doen dan 

door ongemeen veel arbeid, moeite en eigen oefening, 
zonder eene regelmaatige Handleiding van gegrond 

en gefchikt Onderwys. Niettegenjlaande nu die on¬ 

volledigheid en dat gebrek aan Orde by de Ouden, 
waar in de laatere hen niet verbeterd hebben, hebben 

zy doch ook echter veel goeds gehad ’ dan ook die laa- 

teren hebben dit veelal verminkt, en die bronnen be¬ 

dorven , door in veele deden van het regte fpeor der 

Ouden mede te wyd aftegaan— Dus te bejam¬ 

meren , dat deeze uitmuntende IVeetenfebap , door 

veelerlei oorzaaken tot heden zoo onvoikoomen is 

gebleeven. 

Zie daar het noodige verflag van dit Werk, be¬ 

treffende deszelfs verband, febikking, en behande¬ 

ling. Thans hebben wy den Leezer kortlyk nog eeni- 

ge dingen te zeggen, die bem nuttig zyn te weeten. 

JVy hebben van de voornaamfte Gronden, van yder 
Grond een Plaat gegeeven, welke Plaaten van den 

meesterlyken W. Goeree zyn , in dit flach van Af¬ 

beeldingen zoo groot, dat wy onder de hedendaagfebe 

Graveurs geene hebben weeten te vinden daar by te 

vergelyken, of die ons oogmerk zoo wel zouden uit. 

drukken: waarom wy deeze gekoozen hebben, liever 

dan andere gebrekkige; cn by tog was de Man die 

zich deeze zaaken best verjtond. Alléén de drie , 

Hartstogtprenten zyn naar le Brun, en ik 

heb daar ter plaatze, ben in myne befchryving 

alzo ook eenigermaate moeten volgen; gelyk ik my in 

het geene de Natuurleer van den Menseb betreft , 
van een Boerhave, Rulch, en Albinus bediend 

* * 2 bebbe 5, 
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bebbe, oordeelende , dat wy niet verre en by den 
Vreemdeling behoeven te baaien wat wy zelve t'buis 
hebben, hoewel niet vergezeld van zoo veel omjlag, 
woordenpraal en fnorkery als by hen; veel minder aan, 
een zaamenraapzel uit hen te maaken, van vertaalde 
brokken van vooren tot agteren, en bet dan voor een 
oorfpronglyk Hollands Werk uitlefchreeuwen. dat 
dan nog op yder bladzyde kenmerken van verjlim- 
merde Pbyfiögmmiekunde draagt Voorts bebbe ik 
gewild dat dit Boek, om het elk in handen te gee- 
ven, opmeen maatige prys gefield zoude worden’, en 
daarom beeft de Uitgeever ook gezorgd niet te veel 
kosten te maaken, maar modelooze Planten te ver- 
myden , op dat bet verkrygbaar voor een yder zou 
zyn , en zelfs niet veel hooger te fiaan komen dan eenig 
Werk uit zoo menigvuldige die'er zyn over de Kunst 
orn Paarden te kennen * —■ dat ik hier die verge- 
lyking maak!.,.. want nog eens, dat een Menseb 
met een Paard, voor bet minst gelyk opfia! 

Ik bemin de waarheid, ,, de Gelaadkennis is de Leer 
,, der Waarheid , en die Phyfiögnomfcbe Karakters 
j, maalt, moet ze getrouwelyk maaien,of t'buis hly. 
s5 vendit heb ik overal, en van myne eigen Landgenoo- 
ten zelfs, oprechtelyk gedaan, waarom niemand rny dat 
kivalyk af kan neemen in deeze Wèetenfehap. De 
Dortenaar f heeft dit niet gedaan. Die is een Jlegt 
Gelaadkenner; de eene Naerebout beeft eene gantsch 
niet de allerbeste, en Bousfard eene zeer Jlegte Phyfi- 
cgnomie, en wat toch zegt een goede daad in ymands 
doorgaand Karakter! De de Wieren hadden zeer on¬ 
gelukkige Phyftogmmïèn-'- en is hun einde ook niet 
zeer ongelukkig geweest ? Wat Konterfytfels betref- 

fen, 
* Gelyk by voorb. het Werk van den Heer ÏJouügelat, 

Kunst om over Paarden te oordeelen , vervattende der- 
.zei ver Phyfiölogie en Anatomie , te Amft, by Tntema en 
Tieboel, in gr. 8vo a 30 ftuiy 

| 'Handleiding tot de Phyfiöaomiekunde. 
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fen, die zyn meest altoos geflatteert,en de Leevens* 
befchry vingen van Vorsten en Groot en voorden het ook 
altyd gedaan, wat kan men dan vtin het eene tot bet 
andere bejluiten? ten gunftigfie, waarlyk het minste; 
men zal 'er wel Lof, maar weinig Waarheid vin¬ 
den : buiten dat op de doode Portret-phyji'ógnomie 
zelden veel ftaat te maaken is, zy is de Jkgtfte van 
allen , want zy verliezen van kopy tot kopy te veel: 
docb zy trekken Leezers ,* en Leevensbefchryvingen 
vullen een hoek. Immers, hoe weinige welgelykende 
Portretten worden ’er gevonden ! dat verfckeiden' 
Schilders, op één tyd een Perfoon konterfyten , zul¬ 
len die allen, niet in iets onderling verfcbillen ? en 
van wat belang is zulks niet-in eene IPeetenfchap als 
deeze , daar bet zoo naauw boud , daar bet op een 
trek en Jlreek aankomt, en daar het minste vtrfcbil 
in maar één en in het gering [Ie deel, dermaate het 
Karakter verandert! Dan ook begaat mg de Plaat- 
fnyder weder zyne afwykingen en misjlagen. Boven 
dien word ymand op verfcbeiden’ lyrten gefcbildert; 
en men moet dan nog alle die Afbeeldingen hebben en 
vergelykcn, gelyk ik tot een proeve met de de Wiiten 
gedaan heb. IPelk een moeielyke taak! En dan nog 
zal men nooit alles kunnen btbordeelen, maar alleen 
Jlegts een hoofdkarakter of fpreekende Ph^noneraa, 
gelyk van goed of kwaad van Aard, Deugdzaam 
of Ondeugdzaam, Gelukkig of Ongelukkig enz Al 
les dit heeft in de leevendePbyfiögnomie. geen plaa s, 
die daarom alléén zéker gaat: zy is éénig; en de dno- 
de der Portretten, menigvuldig en altoos verfchillende 
van elk anderen. Ik zegge , alléén zéker, want men mag 
zich op die doode oefenen om de Gelaadkunde aantelec- 

' ren, maar om 'er een juist oordeel naar te jlaan , 
vooral van Perfoomn die nog leeven, raade ik een 
yder af. Lavater zelve beeft 'er geftadig in mis- 
getast, en van daar dat zyn uitfpraak over Ruige- 
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rode zoo (legt uitviel, JVyd gemakkelyker valt het 
over Afbeeldingen te oordeelen, als men de Leevens 
van die Perfooncn heeft, en hunne Karakters weet, 
gelyk de Handleiding tot de Phyfiönoiniekunde, 
over een Willem den Ijle,en over een Bails, Vgl- 

taire enz, gedaan heeft. Maar Hemel! is dit 
Pbyfiögnordie kunde ? 

Tot mg toe dan had het ons aan een Systbema- 
tisch Onderwys in deeze Weetenfchap ontbroken. Alles 
heb ik aangetoond, is bier in by de Ouden onvolledig 
en gebrekkig geweest,* en ook hy de lanteren zelfs al 
wederom alles Fragmenten en brokken, zonder zaa- 
menbang , zonder orde > zonder grondige onderrigt, 
of eenige Gronden: welke ik hier, gelyk men zien 
zal, uit één eenige heb afgeleid , die dan de bron is 
der geheele Gelaadkennis. Om welke Ordenloos- 
beid te bewyzen s ten einde elk te overtuigen dat ik 
zulks niet zegge om anderen te verdgten, en myn 

* werk daar door zelve booger, of boven anderen te 
febatten, ik niet meer te doen beb gehad dan my te 
beroepen op een Indaginc, Lavater, en de zoo¬ 
genaamde Oorfpronglyke Hollandfcbe Handleiding 
tot de Phyfiögnomiektmde, onlangs uitgekomen.— 
Ik zal my vergenoegen indien dit kon Onderrigt eenig- 
zins dat gebrek zal mogen vergoeden , en de Liefheb¬ 
bers der Gelaad en Menscbkunde op den weg helpen 
&m deeze matige Weetenfchap, uit ben zelve aan te 
heren; gelyk ik uit my zelve, door flegts het dwaal- 

Jpoor van misleidende Phyji'ógnomisten te vermyden, 
tamdyk daar in gevordert ben. 

Ik betuig Jret werk van de Heer Lavater nooit 
gezien, veel min geleezen te hebben; ja zelfs heb ik 
met voordagt het zelve nooit willen zien, om myn 
eigen denkbeelden en verzaamelde ondervindingen , 
zuiver op te gesven, daar men egter in mynpBsg in- 
fe:en5 of dat Stuk ’t welk op dit zal volgen, eerst 

zon- 
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zonderling wat van zien zal. Alléén, een Griend 
heeft my eens uit een Hoogduitsch Uitlrekfel iets 
yoorgelcezen uit de Erievenwisfelingen en IVerken 
der Heeren Lavater en Zimmerman , ’t 
welk oorzaak gegeeven heeft dat ik Jbmmige doolin- 
gen, gelyk onder anderen die over de Joodiche Na- 
tlezweeming, in hen heb aangeweezen, lkhadde 
al voor lang nopens deeze Kunst verfcheiden Aanié- 
keningen gemaakt, en van myne Opmerkingen en 
Wdarneemingen, geduurig aan getrouwlyk hoek ge- 
houden: van dien tyd af dat ik van de Heer La¬ 
vater hoorde, heb ik 'er alles over bye'èen gezogt, 
herzien en in orde gebragt; min egter met oogmerk 
om het uit te ge even , dan tot myn eigen gebruik te 
bewaar en: het welk ik tot heden gedaan heb dan 
nu ziende het gebrekkige dat anderen hier over heb 
ben, die daar egter floutelyk mede voor het licht ko • 
men; heeft my zulks moed gegeeven, om ook een 
deel van het myne niet te rug te houden , dat deel 
myner Aantêkeningen en opzaamelingen naamlyk, t 
welk enkellyk de Gronden vervat, en mets van myn 
Praktyk en Ondervindingen: om ook een ander nef- 
fens my derzelver beoefening te gunnen Ik heb het 
gewaagd, en het Jlaat na aan 't Publyk om myne 
poogingen te bebordeelen. 

PhysiögnomiekundEj is de [maak der Na • 
tien geworden ; en zy is het nu ook der onze — 
Nooit kon zy heerlyker keuze doen, Zy is de nood- 
zaaklykfle van alle Studiën ; en van den reeks Wee- 
tenfehappen welke wy aankweeken, de waardigjle, en 
ons de naastfle. Zy gaat regelregt over den Mensch, 
het edeljle van alle Onderwerpen; zy treft het 
Hart, wederom het keest van dat onderwerp, en het 
aller edeljle van dien Mensch, waar door hy leefty . 
denkt , gevoelt , en alles doet ; Gélukkige verkie¬ 
zing ! zy beoefend hst allerfchoonjle pronkbeeld van 
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God, den Mensch, dat betragtenswaardig midden¬ 
punt van de geheele Natuurkunde, waar alles op 
uitloopt, 'waar alles zig in verëenigt. Hier is de 
Hoogefchocl deezer gahtfche Weetenfchap. En de 
dacglykfche Omgang, het hof, de Kerk, ^ Beurs, 
de Schouwburg , 3/^er Starf , ydér Straat, 
Wandeling , de Burgerkring en alle andere kringen, 
7zei Gemeen, en met één woord, de gantfche Woe- 
reld is haar Univerjiteii.— Geduurig , op alle 
plaat zen, op alle P'erfoonen hebben wy gelegenheid 
haar te oefenen! Dit maakt de Gelaadkunde zoo be¬ 
geert: en dit is ook de oorzaak dat 'er ndauwlyks 
iets is 't welk ik hopger verdere dan deeze kennis. 

Ik hebhe van der jeugd aan voor deeze Weeten¬ 
fchap alle liefde gehad, en my op derzelver Studie 
reeds vroeg toegclcgd« nooit heeft zy my verlaaten, 
en wanneer hei fraai Voorkomen vanymand, de Siree- 
'tién taal eener gedèf ende veins■ ofvleikonst, en deflerk- 
Jie betuigingen met den mondpa zelfs kleine Ondervin¬ 
dingen, my al ééns afrieden te fterk op haar te ver¬ 
trouwen, heb ik doch altyd van agteren gezien, dat 
ik kwaalyk gedaan had haar te verlaaten, of my 
liever te vertrouwen op het kunstinasker der fchyn- 
<deugd, Op fclwpne woorden en vriendelyke dienstree- 
depun., dat alles zoo bedrieglyk is , dan op haare 
'Wiskundige Axiomata en Signatuuren , die nooit 
bedriegen. JÏch! hadde ik meer, hadde ik altoos 
dan haar geloofd , en zoo eëne wyze Natuurfpraak 
yan den grooien Schepper, nooit mistrouwt! 

Ten iiocgjlen te bejammeren is het maar, men 
moei in zulke Weetenfc happen te Zeer in het donker 
gaan, waar zoo weinig over gefchreeven is, daar de 
goede Boeken zoo geheimzinnig en raadzeldgtig, en 
'de Jl’egté zoo misleidende, onkundig en vol misjhgen 
'over zyn $ ja ie bejammeren dat men 'er zonder 
’iehi'g góed rïgtfnoèr zoo lang in moet omdooien, zal 
hen hot de zuivere waarheid komen, en deeze uit de 
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vahchheid fchiften, waar een halven leeftyd mede 
heen gaat. Zulks heeft my veele jaaren, en een on- 
gelooflyken arbeid gekost. Dit niettegenflaande ben 
ik tog eindelyk al dat wederwaardige te boven geko¬ 
men. Ik heb begonnen met my zelven Princip e;! 
te ontwerpen, en die aan de geduurige ondervinding 
te toetzen Ik heb my niet ontzien met alle Menfchen 
zonder onderfcheid te verkeeren, om elkrte leeren ken¬ 
nen. omelks Karakter te kénnen;ik heb veele Standen 
en leefwyzen onderzogt, en ben met opzet, zelfs in den 
kring gegaan van het jlegtfi Gemeen, en welk een 
wonder! ik heb ’er goede Phyjidgnomiën, en zeer 
goede Karakters gevonden, al beter zomwylen en met 
zelden verjlandiger dan onder zoogenaamde fatzoen- 
lyke lieden die ryk zyn of ryk geheed gaan, en die te¬ 
gen quafi onf atzoenlyke lieden, om dat hen beiden ont¬ 
breekt , de neuzen opfchorten. Ik heb niet gefchroomt 
om met Menfchen van alle foort, omgang te zoeken, 
en my nooit gejioord aan de kwaade verdenking of 
laster van anderen: enkellyk bezield met weet lust, 
om den JVlensch te kennen; en op deeze wyze heb 
ik vergoed wat my in de Boeken ontbrak. Ik heb die 
ondervindingen gehouden tegen de Gronden welken ik 
gelegd had.—■ En zie daar hoe ik myne Phy/i'óg- 
nomiekunde heb aangeleerd. Ik hebbe my bevlytigd, 
zelf s die tot eene Wiskunstige zékerheid te brengen ; 
en het zal aan den Leezer fiaan,te beöordeelen of ik 
het daar zoo wyd in gebragt heb, als hy eerst myn 
arbeid volledig in handen heeft. 

My over fchryfwyze of Taal te verfchoonen , 
zal niet noodig zyn: in onze Republyk van vry. 
heid , heeft ook hierin een yder zyn verkiezing. 
Hei is geen Teemflyl wanneer ik nu en dan Sy- 
nonima gebruik, gelyk tot één voorb. van plooi jen, 
kreuken, vouwen, rimpels enz. wanneer ik de Trek¬ 
ken,en Linidmenten, en derzelver onderfcheid ver¬ 
klaar enz.— ik doe zulks om duidelyk te wezen, en 
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yinde my daar meermallen toe genoodzaakt, vermits 
ik een nieuwe Konst voor onze Taal behandel: en nié¬ 
mand geloofd hoe moeijelyk het is, overal woorden 
te vinden welke de zaak die men wil, nel uitdrukken; 
en om zig by alle omftandigheden verftaanbaar te tnaa- 
kin. Juist daarom heb ik ook zomwylen van myn 
Cnderrigttaak moeten afgaan, om te bewyzen: ’t 
welk een nieuwe Konst altoos noodig heeft, want zy 
is nog niet gevestigd, zy is den meesten nog onge- 
woon, ja hoe veelen niet nog onbekend! haar exi- 
ftentie word nog betwist, ja van Wysgeeren betwist, 
waar van 'er heden bloeijen zelfs, die haar eengeest- 
dryvende Liefhebbery durven noemen, ja haar even 
zoo behandelen als de Schoolgeleerden den Steen der 
Wyzen doen , die zoo wel aanwezig ü als de waare 
Phyfibgnomiekun.de, maar met eenen zoo fchaars als 
den regten Phyfiögnomicus. 

Menschenvrienden \gezellige Waereldbewoon- 
dersl myne Landgenooten en mede-Burgers, treedt 
nu tot deeze Gronden in; maar dat de Voorzigtigheid, 
de Menschlufde en infchiklykheid u verzeilen! fieeds 
gedagtig dat de Phyfiögnomiekunde weleenenoodige, 
nuttige en vermaaklyke, maar met eenen eene gevaar - 
lyke en zeer zorgelyke Weetenfchap is ; welke boven 
alles verfland en omzigtigheid ver'ëischt. Zy reikt u 
de Geheimfieutelen van het Menfchelyke Hart, be¬ 
waart deezen wel, en misbruikt ze niet.— Droef¬ 
geestige en zombere Wysgeeren ! behandelt en be- 
fchouwt het Menschdom met medelyden; of blyft van 
deeze Weetenfchap af, zy zou utot Menfchenhaaters, 
MÜ’antropes en Timons maaken, gy zoud van al het 
Menschdom een affehuwen hebben, en dat ontvlugt en. 

NB. Hier had-een geheeje Lyst van Errata behooren te volgen, 
waaiünder ze'fs fovnmige zeer grove Drukfouten , vejündcrde of 
onge^ke Spellingen , veroorzaakt door myn üfweezen , wanneer ik 
de Correïïie aan anderen heb moeten overlasten; doch die zullen 
in een’ tweede Druk verholpen worden. 
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CATECHISMUS. 

Ie. AFDEELING. 

Vr, \V"/at is u hier in de Waereld, en alle 

W Menfchen nevens u, het noodigst 

teweeten, om geduurende uw leeven gelukkig 

te zyn ? 

Aw, Vier dingen. God te kennen, en daar 

door de Deugd te betragten; een Beroep te lee- 

ren, om daar door te beftaan; my zelf te ken¬ 

nen; en eindelyk ook anderen te kennen. 

Vr. Waarom hebt gy noodig u zelve te ken¬ 

nen ? 

A w. Op dat ik daar door op den weg geraake 

om my-zelven te verbeteren; aangezien ik vol 

gebreken en zwakheden ben , gebooren met 

Hartstogten welker in volging my op veelerlei 

wyzen ongelukkig zoude maaken, en die ik daar¬ 

om eerst moet kennen, om ze daar na te kun¬ 

nen overwinnen of beteugelen. 

Vr. Waarom hebtgy noodig anderentekennen? 

A \v. Om dat een Menfch een gezellig Schep- 

A 2 ZCl; 



$, Phyfidgnomifche Catechismus. 

zei zynde, ik ook daaglyks in de noodzaaklyk- 
heid ben om met hen te moeten omgaan , waar 
door het my, van zeer veel belang is, te wee- 
ten met wie ik omga, en van-wat aart en ge- 
moedsgeftel zy zyn daar ik meê omga. 

V r. Is het zoo moeielyk om zig zelf te ken¬ 
nen , als de Ouden hebben voorgegeeven ? 

Aw. Het is zeker zwaar, maar nog moeiely- 
}ter zig zelven te erkennen, dat is, te zien en 
gelopven dat wy zodanige gebreken in ons heh- 
ben als wy in der daad bezitten: om dat Eigen¬ 
liefde hier geftadig tegen opkomt, ons vleidt en 
flreelt, en die gebreken in ons toedekt en koes¬ 
tert ; en dit verftonden de Ouden door zig zelf' 

te kennen, dat berugte Opfchrifc voor PHoeBus 
Tempel, en voor meer openbaare Gebouwen 
van achtbaarheid, te Atheenen en elders. 

Vr. Wilden zy ’er dit alléén door pp kennen 
geeven? 

Aw. Neen, zy verftonden ’er nog al meer 
door, het geen zelden begreepen is geworden, 
naamlyk : anderen te kennen was by heneene Wee- 
tenfchap die haar vafte regelen had; maar zig zelf 

te kmen was ’er nog geene, en had ’er ook alzo 
geene. 

Vr. Hoe zoo? Wat behoort ’er toe, om an¬ 
deren te kennen, hoedanig is deeze Weetenfchap ? 
WW befchryving is zeer inrewikkelt; helder my 
# raadzel op als het u gelieft, 

Ay, Ik 



Phyfiognomifche Catechismus5 

Aw. Ik ben daar bereidwillig toe. Volgens 

de daaglykfe ondervinding, leert men in de Wae- 

reld elkanderen niet anders kennen, dan in deii 

omgang, door beproeving , en door diezelfde on• 

dervinding van de daaden en behandelingen vari 

ymand met wien wy verkeeren, of iets van ge. 

wigt te doen hebben ; een Onderwys , dat vry on¬ 

volkomen is, want die ondervindingen en zelfs 

de beproevingen leeren ons zoo dikmaals dat wy 

in haar gemist hebben, wanneer wy ymand op 

één oogenblik in het eind, geheel anders leered 

kennen dan wy hem jaaren lang ondervonderi 

hebben; één oogenblik doet ons menigmaal dë 

Schelm, de Bedrieger, de Verraader, de Trouw 

looze , en de Ondankbaare zien , die wy een5 

halven leeftyd dóór, voor den braafiten en bes» 

ten Menfch hadden gehouden. 

Vr. Wel nu hoe zal men dat Onderwys vol¬ 

komener maaken, en die Ondervindingen vol¬ 

gens zekere maatregelen verbeteren , om hief 

omtrent vaster te gaan en minder te misfen ? 

Aw. Wy bedienen ons daar toe in de wande¬ 

ling van geene andere dan de drie opgenoemde * 

en die wy dan zelfs nog veel verönagtzaamen: 

maar de Ouden gingen een’ veiliger weg, die wy 

niet kennen, voor het minft niet gemeenzaam 

kennen, en die wy nog weiniger gebruiken; zy 

kenden ymand of leerden hem kennen, alleen doof 

bem te zien, en deeze is de Weetenfchap waar' 

A 3 vari 
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van ik u zoo daadlyk fprak. Zy is veel korter 
en zekerer dan die wegen die wy hebben, door 
beproevingen en bevindingen , daar men niet op 
aan kan, en die zoo dikwyls misfen. Door be¬ 
hulp van deeze Weetenfchap, koozen zy Vrien¬ 
den, kenden zy Vyanden,en kogten zySlaaven. 

Vr. Hoe noemden zy die Weetenfchap^ 
Aw. PriYsiöGNOMrAof Aangezigtkmde. 
Vr. Wat wil dat zeggen, en hoedanig bedien¬ 

den zy zig daar van ? 
Aw. Die Weetenfchap gelyk ik zeide, heeft 

haare vafte regelen; en volgens dezel ven oordeel¬ 
den zy uit ymands Gelaad, uit zyn Gelfalte, Pos¬ 
tuur of maakfel, uit zyn Weezenstrekken, uit 
zyne Oogen en den opflag zyner oogen, uit de 
evenredigheid zyner ledeiftaaten, uit zyn cdng, 
houding en beweeging, over het inwendige van 
zyn Perfoon , over zyne Zielsneigingen, Hartstog- 
ten of Gemoedsdriften, Natuur, ZeedenenCha- 
rafter ; en leerden hem alzo kennen, zonder 
noodig te hebben zulks door omilagtiger midde¬ 
len te doen. 

V r. Konden zy door datzelfde middel dan ook 
hun zelf niet kennen, ofleeren kennen, om dat 
gy my gezegd hebt dat ditby de Ouden een Wee¬ 
tenfchap was, maar zig zelf te kennen nog gee- 
ne, en dat deeze daarom voor zoo moeielyk ge¬ 
houden werd? 

Aw, Inderdaad zy konden hun zei ven niet 
zien j 
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zien, want de Spiegels waren nog niet in ge¬ 

bruik f: anderen daar en tegen zagen Zy geduü* 

rig, en hadden derzelver beeldteniflen fteeds 

voor hunne oogen, om die reeden was het keri 

u zelve ([Nofcé te Ipfum') zoo eene moeielyke 

Zaak, te Weeten in het werkdaadig praéiicale, 

’t welk weinigen betragt hebben, vermits men 

dat altoos in het Zeedekundige befehoudt heeft 

gant- 

f ’t is moeielyk te bepaalen het juifte tydifip waar in 

flien de Physiöonomiekunde heeftovergebragt tot 

de Zelfkennis, even zoo moeielyk als het is om de nétte 

tyd aan te wyzen van yder verbetering in dezelve. Naar 

dé‘ Inventie der Spiegels aftemeeten , die volgens Pu- 

ïirus lib. XXXIII. eer ft ten tyde van Pompeus 

den Groote, door zekere Praxatiles zyn uitgevonden, of 

volgens M. Toll, lib. de Natur. Deorum 3, Door Ef« 

culapius den eerften,Zoon van Appollinis „op dat (drukt 

j, deezen zig daar over uit) wy ons daar in naar het lee* 

,, ven zouden kunnen aanfchouwen, en zoo ons zelve lee- 

„ ren kennen,” volgens deezen, heeft ook toenmaals de 

Phyjt'ógnomifcke Zelfkennis onder de Natuurkundige- en de 

Zeeden Beöefeiaende Wysgeeren, die de Philofophie be¬ 

gonnen met zig zelven, met hun eigen hart te verbete¬ 

ren, haar aanvang genomen: en ten bewyze daarvan; 

vind men, dat ze ten tyde van Aucustus reeds zeer 

verre in die kennis gevorderd waren. Zulk een treffelyk 

gebruik maakten de Ouden van de Spiegels! en welk een 

maaken wy *er van? tot pragt, verwyfden opfchik$ ei? 

om in plaats van ons zelf te kennen, onkenbaar aan ons 

welven te wezen, en onze eigen liefde te ftreelen, waar 

door wy alle vonkjes dier kennis dan nog gantfchlykuitdob- 

vèn. O hoe verte zyn wy hier beneedsh de wyzeOudenï 

A 4 
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gantfchelyk afgezondert van het verband met 

deeze Weetenfchap. Juift daarom hielden zy 

dit zoo zwaar in vergelyking van het kennen van 

anderen, ’t welk hen door het kunnen gebruik 

maaken van deeze kunft, zeer ligt viel; want an¬ 

ders immers moeft het tegengeftelde waar zyn, 

en het kennen van één perfoon (van ons zelven) 

veel gemaklyker vallen dan dat van anderen, van 

duizenden daar wy daaglykfch in onzen Leeftyd 

mede omgaan. Zy konden zegge ik zig zelven 

niet bezien, dus op hun zelf en in hunne eigen 

perfoonen die regelen niet beoefenen: en dat zulks 

waar is, blykt uit de gantfche Aloudheid, enby- 

zonderlyk uit de vroegfte Gefchriften over deeze 

Weetenfchap, en over haar uitvinding en oor- 

fprong. 

V r. Waarom leeft men dan van Wysgeeren die 

zig voornaamlyk op deeze kennis hadden toege¬ 

legd , en die meefterlyk zeggen durfden: ik ken- 

ne my - zelf ? 

Aw, Men ontmoet die voorbeelden inde His¬ 

torie der Philofoophen tweezins: vóór het gebruik 

of de inventie der Spiegels, en naa dat dezelven 

uitgevonden waren. In het eerfte geval kwa¬ 

men de Wyzendie moeielykheden te boven, door 

naauwkciirige moreele onderzoekingen en beproe¬ 

vingen van zig zelf; waarnaarzy hunne wandelen 

ievensverbetering inrigtten : op dezelfde wyze 

zoo als nog heden verftandige en waarlyk vroome 

Men- 
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Menfchen dat doen zonder het kennen of oefe. 

nen van deeze Weetenfchap. In het laatfte ge* 

val, was hen een veel korter weg geopend, om 

te vaardiger tot die hervorming van leeven en 

gedrag te komen, naamlyk door ook phyjicq die 

Weetenfchap op zig zelven toetepaflen en ’er nu 

ook zig zelf door te kennen, gelyk zy ’er voormaals 

ook anderen door leerden kennen. Men moet alzo 

twee tyden in het beftaanwezcn deezer Weeten¬ 

fchap waarneemen ; en tot de eerfte behoord 

eeniglyk de aanmerking die ik gemaakt heb. 

V r. Die Weetenfchap was toenmaals dan wel 

zeer gebrekkig? 

Avv. Zy was zulks alléén met betrekking tot de 

Zelfkennis,* en niet zoo zeer tot de kennis van het 

Menfcblyk Hart in onzten Evenmenfch , daarom¬ 

trent is zy zeer oud, zeer vroeg tamelyk geves¬ 

tigd , en beoefent geweeft. 

V r. Zulks moet waar zyn. Zy moet by de 

Ouden wel zeer gemeen zyn geweeft, dat men 

’er zig tot zelfs in het kocpen van Slaaven, van 

bediende. 

A w. Gemeener dan by ons: maar niettemin 

alleen by de Wyzen, of by die welke derzelver 

leflen hadden gehoord, en die aannamen en volg¬ 

den. 

Vr. Was zy in dat opzigt dan volkomen? 

Aw. Vry volkomen: maar zy is in laater tyd 

door verfcheiden misbruiken in veragting geraakt, 

A 5 en 
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en zoo vervallen. Wederom opgebeurt, en veel 

verbetert, tot een hooger trap getiit, en tot 

een Syfthema gebragt. Weder op nieuw ver¬ 

vallen; en naar verfcheiden lotwisfelingen on¬ 

dergaan te hebben, in de voorige eeuw weer 

eenigermaate herftelt; maar nu tegenwoordig 

met alle luifter op den troon gezet, in haar eer 

gereddert, en meer dan ooit in een gefchikt ver¬ 

band gebragt, en ter algemeener beoefening ge¬ 

bruikbaar gemaakt. 

He. AFDEELINGó 

Vr. Tl ezit£en wy die dan nu anders als dé 
J3 Ouden die bezaten? 

A w. Ja, en voornaamelyk in beter orde. De 

vroege Ouden kenden enkellyk PhysiöGiVomia, 

en begreepen daaronder de befchouwelyke ken¬ 

nis van den geheeien Menfcb, van zyn hoofd 

af, tot zyne voeten toe: doch de laateren heb¬ 

ben daar een betere verdeeling in gemaakt? 

V r. Hoedanig is die verbeterde Verdeeling ? 

A w. Daar de goede Ouden die Weétenfchap, 

a’gemcen tot de Gedaantekunde bragten, en hun¬ 

ne befchomvirig' eri ervaarenheid gezamenlyk uit¬ 

ziekten over het Aanfchyn en de Gogen, de 

Handen en Voeten, de verdere Leden, en de 
overige 
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overige gantfche geflalte van den Menfch, alles 

onder één: hebben de lateren die Voorwerpen 

gefchift) en deeze Weetenfcbap tot drie andere 

gebragt, (i) tot de Adnzigtfchowving afzonder. 

]yk, tot (2) de Chiromantie en Pedomantie, of 

Hand- en Voetkyking, en (3) tot de Geflalte- 

kunde. 

Vr. Hoe kwamen zy aan datj denkbeeld j[en 

die orde? 

Aw. Zy bemerkten eene zekere overeenkom# 

tusfchen het formeerfel, de proportie, en hou¬ 

ding van de leden met de leden onderling; gelyk 

mede tusfchep zekere flrcepen of Liniamenten van 

het Aangezigt, met de Handen en Voeten; en 

weder van deezen met het Aangezigt. Zy be¬ 

oefenden die takken van kennis, elk by^order, 

en bragten ze tot eene Weetenfchap; naderhand 

vergeleeken zy alles te zaamen, en maakten daar 

hun oordeel uit op, wegens den Menfch, en zyn’ 

inwendigen toefland. 

Vr. Wat namen zy omtrent dien inwendigen 

toefland waar? 

Aw. De natuurlyke en zeedelyke Gezondheid 

of Ziekte van zodanig ymand als hen voorgefleld 

werd, met opzigt naamlyk tot zyn hart, brein, 

en verdere Lighaamsdeelen; zy zagen van buiten 

hoe hy van binnen gefield ware, en keeken door 

de oogen in de Ziel, daar de Spreekwys van ont¬ 

leent is, dat de Oogen de y eng ft eren van het Hart 

zyn. Vr, 
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Vr. Zoo betragtten zy ’er hem dan door naar 

Lyf en Geeft ? 

Aw. Zy ontdekten ’er gantfchelyk ’s Men- 

fchen natuur door, zynfchranderheid, domheid, 

wysheid, zotheid, kragt, fterkte, zwakheid, 

tederheid, ftugheid, vaardigheid en andere hoe¬ 

danigheden; zyn aart, eigenfchappen, hartftog- 

ten, gemoedsdriften,neigingen, hebbelykheden, 

zeden, charaéter, deugden en ondeugden; on- 

gefteldheden en kranktens, met één woord alles 

wat ’er in den Menfch aan te merken valt; en 

dit daadlyk, door hem flegts te zien en te beftir- 

deeren, zonder hem verder te kennen, of ééni¬ 

gen omgang met hem te hebben. 

Vr. Is die Verdeeling de eenige verbetering 

welke zy in deeze Weetenfchappen gebragt heb¬ 

ben? 

Aw. Neen het. Zy hebben meer gedaan, zy 

hebbet? ze befchaafd, hervormt, en van dwaa- 

lingen en fmetten gezuivert; zy hebben die daar 

en boven verder verrykt met de reekfen van op¬ 

merkingen die yder Phyfiögnomift in zyn’ leef- 

tyd geduurende het beoefenen deezer Kunft, 

gemaakt had; zy hebben die telkens aan de Na- 

koomlingfchap by overlevering nagelaaten, en 

dus die Konft voortgezet en uitgebreid. Dier- 

voege is ze van eeuw tot eeuw verbeterd, al- 

lengskens met Regelen en Voorbeelden vermeer¬ 

dert , en zoo doende al tot een zeeraanmerklyke 

trap 
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trap van volkomenheid gekomen: jammer flegts 

dat zoo veele Barbaarlche tydcn haar licht tus- 

fchen beiden verdonkert, en haar voortgang ge- 

llremt hebben. 

Vr. Is zy dan tegenwoordig gantfch volko¬ 

men? 

A w. Het is daar mede gelegen als met andere 

Kunften en Weetenfchappen : alle deeze zyn 

nooit uitgeleerd, nooit volkomen, maar zy wor¬ 

den van eeuw tot eeuw meer befchaaft en groo- 

ter; fchoon ’er tyden kunnen tusfchen beiden 

komen, dat zy verflaauwen, en agter uit gaan door 

menigerlei oorzaaken, ja zelfs kwynen en ver¬ 

vallen zoo de hand van opbeuring ’er niet aan ge¬ 

houden word, en van zulken zegt men dat zy voor¬ 

heen haar toppunt bereikt hebben: hoewel daar uit 

niet volgt dat zy dat niet eens weder zouden kun¬ 

nen bereiken, ja zelfs nog hooger — gelyk wy aan 

de Schilder- en Dichtkunft, de Beeldhoukunde, 

Bouwkunde en andere gezien hebben; en hetnog 

heden aan de Physiögnomiekunde zien. 

Vr. Welke van die drie Weetenfchappen voort- 

gevloeit uit die ééne bron, is meeft beoefent ge¬ 

worden, de Aanzigt- Hand- of Gejlaltekunde ? 

Aw. Deeerfte, en de derde; en zulks zoo wel 

by de Ouden als Lateren; en dan nog de eerfte 

meer als de derde: zodanig dat die tweede, en 

de derde of laatfte naauwlyks meer bekend zyn 

of genoemd worden, en ééniglyk het woord Phy - 

fïógnomie nog wel eens gehoord word. V a. 
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V r. Wat is daar de reeden van ? 

A w. Niet om dat aan haar ontbreeken zou zoo 

goed te wezen als de eerfte, maar om dat ze 

moeielyker zyn, en meer kunde en oplettend* 

heid verëisfchen vooral wat de Chiromantie aan. 

gaat, die daarom byna geheel verlooren geraakt 

is, verzuimt zynde zodanig aan te kweeken en 

van eeuw tot eeuw voorttezciten als de Phy- 

Ille. AFDEELING. 

V r. W7 aaröm zyn zulke nuttige en nood- 

▼ V zaaklyke kunften, van zoo veel 

belang voor het Menfchdom, zoo lang verduis¬ 

terd gebleeven , zoo dikmaals tusfchen beiden 

verwaarloofl, en zoo laat, eenigermaate dan 

volkomen tot onze kennisfe gekomen ? 

A w. Uit zes oorzaaken. Vooreer ft hielden de 

Alöuden die zeer verborgen, en maakten ’ereen 

geheim van, op dat enkellyk deWyzen die deel- 

agtig zouden zyn, de beminnaars van Wysheid 

daar toegang toe zouden hebben, en het gemee- 

ne Volk voor altoos daar van uitgefloten zou bly- 

ven; waarpm zy ’er ten tweeden nooit openlyk 

over fchreeven , anders dan zeer verward en 

duifter; het welk ten derden oorzaak was dat 

hunne 

O 
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hunne Schriften over die ftof opgefteld, zeer ver- 

dagt waren, weinig geloofd, en nog minder be- 

greepen wierden: omtrent als die der Alchimis¬ 

ten. Ten vierde hebben veele onder de laateren 

die Boeken vervalfcht en bedorven; en wat hen 

betreft, zeer flegt over die Weetenfchap ge. 

fchreeven , daar een eindeloos aantal harsfen- 

fchimmige dingen en beuzelingen ondermengende, 

welke haar zeer befmet en ontaart n bben. Ten 

yyfden zyn zy door eenige baatzugtigen groflyk 

misbruikt geworden, haar aan wendende tot Wie. 

chelary en zo genaamd Goeder geluk zeggen, om 

de eenvoudigen by de neus te leiden en de beurs 

te fn.uiten; waar door zy c an, ten zesden zoo vee- 

le Vyandeo en Veragters heeft gevonden, zelfs 

onder Geleerde luiden en mannen van aanzien en 

verftand, (die haar niet behoorlyk onderzogt 

hadden,) dat zy daar door in den algemeenen^at 

is vervallen, en van deezen zelve, gehouden is 

voor Bygeloof, ydele en bedrieglyke Konften, 

en Zotheden, on waardig den naam van Weeten- 

jfchappen te draagen, of om van ymand door- 

gpond en beoefent te worden; en die dan open- 

lyk tegen haar gefchreeven, haar verworpen, 

en het Publiek in die denkbeelden van haat en 

veragting voor haar, gebragt hebben. 

V r. Heeft zy die dan nu niet meer ? en hou¬ 

den die oorzaaken op ? 

A w. Nog gantfehelyk is zy 5er niet van be vryd: 
maar 
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maar over het algemeen krygt men thans meer 

oogen; wy beleeven de eeuw van Verbetering en 

Verlichting in zeer veel zaaken, en byzonder in 

de Weetenfchappen; wy fchiften de Waarheid , 

van Bygeloof en Ongeloof; en zelfs, het geen 

fommigen in de midden - eeuwen voor Bygeloof 

gehouden hebben, word by ons zelfs het middel 

om het Bygeloof verder ten onder te brengen: 

zoo veel verfchillen wy van onze Voorvaderen! 

En deeze Weetenfchappen betreffende, ook 

teffens wroeten wy daarin meerder de aloud¬ 

heid om, leeren haare duifterheden ontzwagte- 

len, haare geheimen doorgronden, en het waare 

van het valfche fcheiden; daar zy oprecht zyn, 

zyn zy ons minder- verdagt meer, en waar zy 

buiten de paaien van het gezond verffand loo- 

pen, verlaaten wy hen; beuzeiingen en harsfen- 

fchimmen monfteren wy uit; wy onderzoeken 

ook de laateren, vergelyken hen met de Ouden, 

cn poogen hen overeen te brengen; waar zulks * 

onmooglyk flaagen kan, neemen wy die Hellin¬ 

gen niet aan; eindelyk, af keerig van alle misbrui¬ 

ken , en van de ydele Waarzeggery, ontdoen wy 

haar van alle die baatzugtige en overgeloovige by- 

hangfelen, herftellen haar in beur eer, en be» 

reiden haar dus een zetel van klaarblykheid en 

waarheid, in het paleis van de reeden 5 waarüit 

zy zoo lang verllooten was» 
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Vu. Wie zyn die herflellers van haar eer eii 

regeering ? en op welk eene wyze deeden zy 

dat? 
Aw. Van de Physiögnomie in ’tbyzondef 

(want van de twee andere haar medegenooten, 

welke ik u genoemd heb, maakt men nog dat 

werk niet) van de Aangezigtkunde alléén, waren 

het in ’t laatft van de voorige eeuw en het begin 

vandeeze,MicHEL Scot, Johan BaptisI? 

Porta, Taisnerus, Johannes ab Inda» 

gine, Strickius, MeySens— en nu on¬ 

langs de Heer Lavater Predikant te Zurich iiï 

Zwitzerland, die haar op nieuw verhandelt, ver¬ 

beterd en zoo in haar kragt en luifter herfbelb 

hebben. En wat de wyze betreft, hoe? zyzyti 

enkellyk tot de goede Ouden gegaan, als de egtë 

bronnen in deeze Kunft, tot de goede zegge ik $ 

die waare Kunftbezicters geweeft zyn, tot Avi- 

CENNA, CONSTANTIUS, PhILEMON, Lë- 

xus, Petrus Paduanüs, Albertus,! 

Koklitis, en inzonderheid tot Aristote- 

les; en niet tot de Kunftverbalteraars en beder¬ 

vers die haar onteert hebben, gelyk een Straniü- 

JiuSf P. Aponenzer, Tricrasfas en anderen: uit 

deeze goede hebben zy de befte brokken genomen^ 

die byëen verzamelt, tot een Lighaam gebragt$ 

in orde geftelt, met verbeteringen en nieuwe op¬ 

merkingen vermeerdert, en zoo in het licht gë* 

geeven, gelyk Taisnerus daar een geheel fd- 

B iiant$ 
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Hard, ah Indagine een gantfch dik quartein, 

en La vater nu verfcheiden dikke quarteinen 

door den druk van gemeen gemaakt heeft. 

V r. Heeft deeze Weetenfchap dan inderdaad 

grond; en welke is deeze? 

A w. Ja gewisfelyk. Zy heeft haar oorfprong 

uit de zonderlinge verëeniging tusfcben Ziel en 

Lighaam; en uit de befpiegeling daar van, trekt 

zy haare regelen , welke de verfcheidenereleie 

Werkingen van het Menfchlyk Lighaam op zig 

zelve, en wederom van de Ziel op die werkingen, 

verklaaren. 

IVe. AFDEELING. 

V r rjp oud gy my het bewys voor die Stel- 

&-Ji ling kunnen geeven ? 

Aw. JNiemand kan ontkennen, datdeAlwyze 

Maaker, aan de Ziel, aandoeningen, en aan die aan¬ 

doeningen, eigen kenmerken gegeeven heeft, 

op dat de Menfch in zyn omgang met de Maat* 

fchappy niet ligt den anderen bedriegelyk hande¬ 

len zou, maar dat men elkander door middel van 

die kenmerken te Jigterzou kennen, om zig voor 

bedrog en mishandeling te hoeden. Naardien nu 

de Menfchen inzonderhid iets eigen hebben in de 

ftem of fpraak, in het Aangezigt en Oogen, aan 
het 
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het Voorhooft enz. dat de een van den ander 

onderfcheid, zoo drukken de Spieren zoo getrouw 

de aandoeningen van de Zie] uit, dat ze zelfs 

van een Schilder kunnen waargenomen en dat nog 

meer is afgebeeld worden : van deeze Spiereii 

nu, de Werking dikwyls herhaalende, hebben 

de genoemde Weetenfchappen, en heeft inzon¬ 

derheid de Aangezigtkunde (Thysiögnomia) 

haar’ oorfprong; want het is in onze Aangezig- 

ten, daar men een geduurige veranderende om^ 

ftandigheid ontwaard, die iets van de werking 

der heerfchende Spieren behoud , en daar ook dë 

Medegevoeligheid der deelen (confenfus) zyn ge¬ 

boorte van neemt. 

V r. Zyn ’er geene Voorbeelden die dit vers 

klaaren? gy zoud my vermaak doen roy zulkd 

nader daar door op te helderen. 

Aw. Daar zyn ’er zeer veele, die zelfs in he§ 

oog van een yder, ymands aart ja beroep aantöo- 

nen, om voorëerft by deezen te biyven. Be¬ 

treffende ymands aart, de gewoonte ftelt het 

Aangezigt door een zekere wys van denken aan¬ 

gaande fommige zaaken, wonderlyk in een vafteri 

plooi, en geeft ’er een bepaalde houding aan $ 

dus zien wy in het Aanzigt van een hovaardig of 

van een nederig Menfch, iets, dat met zyn ken¬ 

teken overeenkomt, (ten zy alléén datzylangeri 

tyd ten hove het veinzen geleerd hadden,) voor 

een yder volkomen kenbaar: en ook dan zou eeri 

B a gé.- 
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geöefent Phyfidgnmijl die veinzery nog ontdek¬ 

ken; en aangaande ymandsberoep, hoebaarblyk- 

lyk onderfcheid zig de OnverRandige van het 

denkend Wezen, het werkzaam Vernuft van den 

werkeloozen domkop! enkel in het Aanfcbyn; 

men bezie maar eens het gerimpelde voorhoofd 

van den RekenmeeRer en AlgebraïR, de gezette 

plooijen aan de wenkbraauwen en neus van den 

Letterblokker , en zoo met veele andere , en 

men zal genoeg tot opheldering hebben, om reeds 

een aanvanglyk denkbeeld van de exiftentie deezer 

Weetenfchap te kunnen vormen. 

V r. Is ’er nog veel meer dat men door haar 

in den Menfch ontdekken kan ? 

A w. Eindeloos meer: het humeur en alle ge¬ 

moedsneigingen van den Mcnfch ; zyn gantfch 

chara&er; alles wat ik u zoo daadlyk opgeteld 

heb, en dat men betrekken kan tot den Raat van 

natuurlyke, of zeedelyke Gezondheid of Ziekte 

van zyn Hart, of Brein, daar alles onder begree- 

pen is. 

Vr, Vermits men nu dat alles door dePiiY- 

siöGNOMiEkuNDE kan leeren kennen of wee- 

ten, waar toe dan die andere Weetenfchappen, 

de Chiromantie, de Pedomantie, en de Gejlalte- 

kunde? die zyn dan immers onnoodzaaklyk. 

Aw. Verre daar van daan; zy bchooren daar 

wel degelyk toe, zyn aan de eerfle onaffcheid- 

ïyk verbonden, en wierden ook door de Ouden, 
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gelyk wy gezien hebben te zaamen verëenigt, zoo 

dat ze by hen één éénige Weetenfchap uitmaak- 

ten. De Phyjiögnomie enkel op zig zelve, en 

zonder haar, is gebrekkig in haar oordeel, en 

zal dat altoos zyn zoo lang die andere, voornaam- 

lyk de Handkunde en Gejialtekunde daar niet by 

komen, en haar verzeilen. Men moet haar ver- 

knogten, zaamen vergelyken; en Combineeren 

zoo als men in de Kunft fpreekt: en dan kan men 

in deeze dus vereende Weetenfchap., wonderen 

doen; en daar ofttbreekt niets aan dat men haar 

Wiskunde noeme. 

Vr. Van de Chiromantie heb ik eenig denk¬ 

beeld, maar de Pedomantie! hoe kan ymand de 

Voeten zien ? geef my daar ook een begrip van 

als ’t u belieft. Is daar ook iets aan, en is ’er 

eenige grond toe ? 

Aw. De Ouden maakten ’er zeer veel werk 

van, en zoo wel als van de Handkykkunfi; zy 

was hen byna even gemaklyk, vooral in de heete 

Landen, daar zelfs de Grooten barvoets gingen 

en enkeld metvoetzoolenaan, waarvan men nog 

op verfcheiden plaatzen in de H. Schrift leeft, By 

het Slaavenkoopen deeden zy die ontbinden, en 

bezagen dan het platte van derzelver Voeten. 

Inderdaad, daar is grond toe, en wel dezelfde 

als ’er is nopens de Aanzigt - en Handkunde; ik 

herhaal met u te zeggen, dat ’er een volkomen 

Qverëenftemming is tusfehen de Lynen en Stree- 

S 3 pen 



22 Phyfiógnomifche Catechismus. 

pen van alledrie, zoodatymand, wanneerhyde 

moeite wilde doen, om het onderfte van de Voet 

£e befchouvven, hy- ’er dezelfde Streepen zou 

yipden als in de Handen, volkomen wederom 

pverëenftemmende mee de Liniamenten van het 

Aangezigr. De Ouden begreepen dit zeer wel: 

maai deeze oefening op de Voel, is zedert in mis¬ 

bruik geraakt, toen men de beenen en voeten 

heeft beginnen te kleeden en bedekken, en toen 

de Weetenfchappen naar kouder Geweften ver¬ 

huisden ; toen ook, is de Pedomantie gantfehelyk 

vervallen, en ik tvvyfel ’er aan of zy wel ooit het 

hoofd weder zal opbeuren, ten zy misfehien on¬ 

der de verzengde Luchtilreeken: te meer daarom 

niet, vermits wy met de Chiromantie die haar plaats 

yeryuld en ons volkomen dat gemis vergoed, al¬ 

les doen kunnen; en dus haarer zeer wel kunnen 

pntbeeren. 

Va» Indien wy ons dan alzo maar alleen in 

deeze groote Wtetenfehap van Menfchen te ken¬ 

nen, met de Aangezigtkunde, de Chiromantie en 

de Gejialtekunde te bekommeren hebben, welke 

yan drie, komt hier het eerft in aanmerking? 

Aw. De Jiangezigthmde , die ook de voor- 

naamfte en rykfle is, en daarom hier met reeden 

de eerfle plaats verdient. Het hoofd tog is de 

yoornaamfte party van ons Lighaam, het opper¬ 

deel van dezelve, waar van alle uitfteekende en 

ycrmcogende dingen in de Waereld haar naam 
pnt- 
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ontleenen, dat wy elk toonen; en met het Aan- 

gezigt als ter befchouwing van een yder overgee- 

ven, dat ook de oorzaak van de eerfte vinding 

deezer Kunft is. 

V r. Welke bepaaling geeven de Meefters in 

deeze Kunft aan, haar, of hoedanig eene definitie ? 

Aw. Zy befchryven haar re wezen eene Wee- 

tenfchap, om, in ymands uiterlyk aanzien, zyn 

innerlyk beftaan te leezen; dat is, om uit zyn 

Gezigtbefchouvving, en uit de befchouwing van 

zyn Voorhoofd, het midden-en benedenhoofd 

met derzelver Streepen en Liniamenten door de 

Konft uitgevonden, en naauwkeurig onderfchei. 

den; uit het befchouwen van zynoogwenkbraau* 

wen, hair, verwe, oogen, neus, wangen, 00. 

ren, mond, tanden, en lippen, kin en hals, 

zyn aart en neigingen te kennen, en van derzel¬ 

ver werkingen en gevolgen te oordeelen. 

Ve4 A F D E E L I N G. 

V r. T) rengen zy haar ook onder zekere 

X3 Verdeelingen, gelyk men gewoon 

is andere Weetenfchappen te doen? 

Aw. Ten aanzien van haar beoefening entoe- 

pasfing of het gebruik dat men van haar trekt, 

word zy gebragt tot de Phyfiögnomie, en tot de 

B 4 . Pat* 
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Pathognomie; de eerfte ziet op de kennis van het 

Jylenfchelyk Hart, wat de zeedelyke aart en ei- 

genfchappen betreffen; de laatfte op de kennis 

van zyne Ziekte wanneer zyn Lighaam ongefteld 

is. Maar ten aanzien van haar eigenlyke indee- 

ling, betreklyk de Onderwerpen waar over zy 

gaat, verdeelt men haar in deeze vyf Afdeelin- 

gen; gelyk men haar gantfch Syfthema bouwt op 

(de dan volgende zeven gronden. 

I. Is zy werkzaam omtrent de befchouwing en 

de waarneemingen over het geheele Hoofd, des- 

zelfs maakfel of vorm, omtrek, proportie, en 

yergelyking met de andere leeden, en derzelver 

onderling verband en evenreedigheid. 

II. In het befchouwen van het Voorhoofd of 

de Stern des hoofds alléén, by de Ouden Metos• 

copia genaamd, en het eerft in de Kon ft betragt. 

III. In het bezien derOogen, en het letten 

pp ymands Oogöpflag en Oogbeweegingen. 

IV. In het befchouwen en kennen der Wezens¬ 

trekken, of Streepen en Liniamenten van het 

Aangezigc. Het Geheime deel vandeKonft, door 

Alöuden en laateren altoos zeer verholen gehou¬ 

den, door anderen verduiftert, en door veelen 

bedorven: eene zeer uitgebreide Weetenfchap op 

zig zelf, die een doordringend vernuft, en eene 

geleerde ervaarenheid verëifcht, omzemagtigte 

Wprdén. En V. 
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V. In het befchouwen en beoefenen der ver¬ 

dere deelen die tot het Menfchlyk Aangezigt te- 

hooren; het bemerken vanderzelver vorm; < n- 
derling verband, overëenftemming; of onëven- 

reedige afwyking van elkander; wederom in ver- 

gelyking (O met andere Leden, en (2} met die 

zelfde deelen of pai tyën in de Dieren: 't welk men 

insgelyks waarneemt omtrent het Hoofd in’t alge¬ 

meen, en omtrent het Voorhoofd in ’t byzon- 

der, omtrent de Oogen, vatte trekken en plooi, 

jen, en verdere tekenen, die men in de Konft Phy. 

Jiögnomonici, of bepaalde kenmerken noemt.— 

Thans volgen de gronden: 

V r. In vergelyking met het maakfel, de partyën 

cf Lighaamsdeelen der Dieren! Is dit ook al een 

verëifchte van de Konft? 

Aw, Wel een zeer voornaame. De eerste 

grond deezer Weetenfchap , en waarop ook 

met één haar gantfche reëeliteit ruft, hebbe ik u 

gezegd te zyn,de zonderlinge verëeniging tusfchen 

onze Ziel en Lighaam; de tweede is het ken¬ 

baar onderfcheid der Aangezigten, der ftemmen, 

der oogen, der neuzen mond- en lippen,der gebaar¬ 

den, Wezenstrekkingen, manieren van lagchen 

enz. i de derde legt in de tonus onzer Spieren, 

derzelver herhaaldige werkingen, en bepaalde ge. 

daanteaanneeming, die de verfchillende aandoe¬ 

ningen onzer Zielen uitdrukken; de vierde in 

de vergelyking onzer Leden en proportiën onder- 

B 5 ling, 
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ling, en derzelver verband over het algemeen; 

de vyfde, is gelegen in de vergelyking zoo van 

het geheel, als van de deelen van Menfch met 

Dier; de zesde, in de gewoone gangen zoo 

geregelde als ongeregelde, welke de Natuur met 

den Menfch gaat; en de zevende, in de na- 

fpooring en kennis der losfe, vaftere en bepaal¬ 

de of gefixeerde trekken van’t Aanzigt, gehaalt 

uit het 20 tal van gemeene plaatfen (Lo« com¬ 

munes ) die wy hier naa zullen noemen en verklaa- 

ren.— De vyfde Grondftelling nu der Kunft, 

is waarlyk eene zeer hoofdzaaklyke; zy fteunt 

op deezen ïégel daar de groote Aristotelés 

de uitvinder van is: ,, daar is nooit een Dierge- 

„ fchapen, ’t welk het Lighaam van een zeker 

,, Dier zou hebben, en de Ziel weder van een 

,, ander; maar Ziel en Lighaam komen altoos 

„ overeen — en zoo ook met den Menfch, en 

„ in overëenkomft van Dier met Menfch.” f 

Vr. Zou die Harmonie doorgaan f wat ik u 

bidden mag, helder my zulks nader op. Ik vind 

hier en daar zwaarigheden; en ook uwe andere 

bygebragte gronden overtuigen my allen nog 

niet even zeer? 

A w. Zy miffc niet, wy zien en bemerken ze; 

ook is die Leerftelhng zoo waar, alszy agtbaar en 
oud 

f Aristoteles Opera, Omnia, du Valli, Tom. I 

Pag I183. 
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oud is. Aristoxenus heeft onder deAlöuden 

volgens het getuigenis van Cicero reeds gezegd, 

„ dat de Ziel een zaamengroeijing, of uverëenjiem- 

„ ming [harmonia] van alle de deelen des Lig. 

„ haams was; beide in Menfch en Dier, en 

alle laatere Wysgeeren, een Dic(earchus en 

andere Dwaalgeeften uitgezondert, waren van 

het zelfde gevoelen. Hebt gy ’er nog twyfel 

over. 

Vr. Welk bewys is ’er, zoo voor het eene 

als ander ? voor my, ik beken alles zoo klaar 

nog niet te begrypen. — Ja, ik heb nog twy- 

felingen; gy hebt my die gronden wel opgenoemt, 

maar ze my nog niet beweezen. Zoud gy my 

die wel duidelyker willen verklaaren ? 

A w. Zeer gaerne ; dan dit begrip zal beft 

volgen als wy een weinig verder in de Kunft 

zyn. In het verfchil en in de vergelyking van 

Menfch met Menfch, en in die van Menfch met 

Dier, beftaat wel de helft der Phyjiögnomiekun- 

de, want dat zelfde verfchil, en die zelfde ver¬ 

gelyking heeft dan ook plaats, met opzigt tot de 

aart, natuur eigenfchappen en inborft, zoowel 

van het Dier als van den Menfch; immers men 

trekt hier gevolgen, van het Lighaam , tot de 

Ziel, men noemt die harmonie Phyjicque overeen- 

komjlf en de des - harmonie Phyjicque afwyting: 

doch 

* CiCE 10 -I Tufc Cap. II. 
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doch het midden tusfchen die ^wee uiterflens, 

maakt die ontzaglyke menigte verfchillen van 

humeuren en gemoedsgeftellen uit, welken wy 

te onderzoeken , te beoefenen en te kennen 

hebben ; en dan ook zullen uwe twyfelingen 

ligt weggenomen, en alles zal u duidelyker wor¬ 

den. 

Vle* AFDEELING, 

Vr. Tk heb uwe gelegde gronden zeer wel 

X onthouden. Maar nu, leer my daar 

ook het gebruik af, ten einde ’er my van te 

dienen in deeze Weetenfchap. Hoe trekt ik daar 

nut van ? 

Aw. Ik zal u yder uitbreiden, en afzonderlyk 

verklaaren. Maar alëer ik daar toe overga, vind 

ik noodig u vooraf een denkbeeld te geeven van 

het algemeene Onderwerp van dezelve. Gyhebt 

gezien dat ik dat tot vyf onderdeden heb gebragt. 

Dat Onderwerp noemen wy in zyn uitgebreide 

benaaming Hoofd, en in zyn noodige betrekking 

tot onze Kunft, Aangezigt: want zoowel in Dier 

als Menfeh befchouwen wy dat eerft in zyn ge¬ 

heel, in zyn vorm en omtrekt, algemeen; en 

dan daar na bepaalen wy ons in het byzonder, 

tot het voorfle gedeelte van het zelve, daar onze 

Wee- 
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Weetenfchap haar naam van gekreegen heeft 

4dangezigtkunde, en het welk ons voornaamlyk 

aangaat. Wy vergelyken in de Menfchen Aan- 

gezigten met Aangezigten , en vormingen van 

Hoofden met Hoofden, en zoo leeren wy uit dat 

onderfcheid, ook de ondericheiden Geaartheden 

kennen, even gelyk wy met de Dieren doen, als 

wy derzelver Hoofden en Wezens in paralel zet* 

ten met de onze; uit de overëenkomft van het 

uiterlyke, beöordeelen wy de overëenkomft van 

het innerlyke, en uit de afwyking des eenen, 

ook die des anderen. De kennis van dat uiter¬ 

lyke, noemen wy de Phyfi'ögnomie der omtrekken, 

zy is dat deel der Konft, het welk ons de natuur, 

lyke ftanden van volkomen Wezens vertoond: 

en al wat hier van afwykt, is (1) of min volko¬ 

men, of (2) gebrekkig, of (3) gantfch onvol- 

men, of (4) geheel gebrekkig, en hier rigt zig 

ook het oordeel over de Geaartheden na. 

Vr. Wel nu, het Hoofd: wat leert de Ge¬ 

daante- of Aangezigtkunde ons daaromtrent, en 

hoe verdeelt men het? 

A w. Het Hoofd is het opperfte deel van ons 

Lighaam, daar in is de woonplaats by elkanderen 

van onze Zintuigen, en van ons verftand; rond 

van vorm, om in een kleine plaats, veel te be- 

grypen; van twee oogen voorzien , die daar in 

als een koppel wagters op een toren, tot bewaa» 

ring van het gantfche Lighaam gefteld zyn: ge- 

meenlyk 
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meenlyk verdeelt men liet in van vooren, en 

van agteren, en dat dan in vier deelen: het ie. 

van den top der kruin tot aan’tbegin van’t Voor¬ 

hoofd daar ’t hair eindigt, het 2e. ’c Voorhoofd 

zelf eindigende daar de neus begint, het 3e. de 

ruimte, van de fpatie die de neus in ’t lange be- 

flaat, en het 4e. die van de neus tot aan het on- 

derfte van de kin, alles ringvvyze om; verdere 

verdeelingen maakt een Aanzigtkundige niet: 

hier let hy op, eik afzonderlyk; naa alvoorens 

de gemeene onttrek, anders de vorm of het fat- 

zoeneerfel genaamd, te hebben waargenomen. 

V r. Wat leert de Phyjiögnomie der omtrekken 

aangaande dat fatzoen of die vorm ? 

Aw. De gemeene, en de eigenlyke regtfcha- 

pen vorm der Hoofden, is een lang rond of ovaal: 

dan de minften zyn zulks volkomen, dat is, dat 

zy voldoen aan het evenredige; ja men vind daar 

zoo een aanmerklyke verfchilligheid van, dat het 

Spreekwoord daaruit ontdaan, veel hoof den, veel 

zinnen, genoeg te kennen geeft, dat ’eromtrent 

het inwendig gaffel van de Hoofden , de aart, 

zin, verftand. geeftneig'mg enz. ook eene ge- 

lyke verfcheidenheid moet zyn, zoo verfchillen- 

de als, en overëenkomftig met die uiterlyke vorm; 

en dat alzo deeze Kond: inderdaad belhat, maar 

ook dat daar zeer veel aan vaft is, en dat ze 

groote en menigerlei opmerkingen verëifcht. 

Voeg by dat Spreekwoord, de bekende fcheilpreek* 

wyzen 
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wyzen van loshoofd , flegthoofd , dwarshoofd, 

fchaapshoofd, ezelshoofd, van domkop, norskop enz. 

die myn zeggen beveiligen. 

Vr. ’t Is my moeielyk, met reeden alles zoo 

te verltaan: voorbeelden onderwyzen wel eens 

zoo goed? Welk begrip vorm ik my beft van zo- 

danig een regtfchapen en in alle zyn deeleneven* 

reedig Hoofd V 

Aw. Ik ga u dat befchryven. Zekerlyk doet 

men het moeielyk met woorden, die deeze ge- 

heele Konft dóór, ik beken het, naauwlyks toe¬ 

reikende zyn om van de zaaken een denkbeeld te 

geeven , men zwyge van een alzins klaar en dui- 

delyk: het welk te meer zoo is, om dat wy hier 

met een Konft te doen hebben die voor onze 

Taal nieuw is, en die het derhalven wel eens aan 

woorden ontbreekt om alles juift of behoorlyk 

genoeg uittedrukken. De Ouden begreepen dat 

zeer wel, en daaróm onderweezenzy ze min door 

letteren dan door beeldtenisfen : zelfs in veele 

andere Weetenfchappen, gelyk de Egyptenaaren 

met hunne Hyroglyphen hier al vroeg de Waereld 

in voorgingen. Om u dan behulpzaam te zyn, en 

ii in uw begrip te verlichten, zal ik u de noodig- 

Jle deelen van de Physiögnomiekunst, tef- 

fens door Afbeeldingen onderwyzen ; en dus, 

zelfs in myn Theorie , reeds eenigermaate prac- 

ticaal tragten te wezen , ten einde uwe denk¬ 

beelden, en myne reedenen op te helderen, en 

alles 
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alles bevatlyker temaaken. Ziehier, om begint® 

maaken vier natuurlyke ftanden van Hoofden of 

Troniën, die een behoorJyke proportie hebben , 

u gefchetft in deeze prent: want eerft moet ik u 

de volkomene vertoonen ; en dan naderhand zal 

ik u de andere doen zien, die menigvuldig zyn, 

om dat meeftalle van het gemeen fchoon, en ’t 

welgefchapene afwyken. 

Vr. Wat verfta ik door zulke Hoofden? — 

Ik zie deeze Aftekening wel, maar ik begryp ze 

daarom nog niet. 

Aw. Evenreedige, Natuurlyke Hoofden zyn 

die, welke i zonder eenige Verandering in haar 

eigen eenvoudigen ftand of Porpor'tiefchouwingy 

volkomen ovaal of eirond, onder het oogpunt vlak 

midden in ’t plan des ovaals, zodanig gezien wor¬ 

den; het zy dat men die dan befchouwe vlak van 

vooren of van agteren, zydelings of geweeken ; 

2 waar in eene evenwydige en vormelyke fchik- 

king, zoo wel van het bolronde van ’t Aanzigt of 

agterdeel des Hoofd, als 3 van alle de deelen, 

oogen, neus, mond enz. elk in zyn behoorlyke 

groote en plaatzing, te vinden is; zoo volkomen, 

als de omtrek zelve volkomen is. En al wat hier 

van afwykt, is min, of meer wanftaltig, mis¬ 

maakt en zoo verder gebrekkig , ’t welk men 

dan in tegenftelling van Natuurlyke ftanden, 

toevallige ftanden, en mis-ftanden noemt. 

Vr, 
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V r. A fchynt my hier een Mans, en D eeti 

Vrouwenhoofd te zyn; en wat zegt B en C ? ik 

bidde u verklaar my zulks. 

A w. Ik zal u het eene naa het andere uitleg» 

gen. Gy ziet hier rzeide ik, vier mtuurlyke Hoofd. 

Jlandeni allen evenredig: één vlak van vooren, 

één een weinig gekeerd, maar even goed in al dé 

volkomenheid zyner deelen zigtbaar, één geheel 

op zyde, en 'één vlak van agteren , in alle welke 

gy de volkomenheid,de juifteömtreken ’t waarë 

ovaal, zelfs in het laatlte in het agterhoofd * 

kunt befchouwen ; zoo wel als gy de volkomen 

fchikking en plaatzing der deelen of Aangezigtsa 

partyën, in die Hoofden van vooren én op zy® 

hebt kunnen waarneemen ; A vertoont u alle dë 

deelen van zodanig een volmaakt Tronie , na» 

tuurlyk, en zonder eenige afwisfeling, alles in 

zyn proportie, en zulks gefchikt, dat zig de Öos 

gen en ooren, onder een regte of waterpaslinie 

bevinden: waar door u dit het volkomen fchoon 

van een Mannenbeeld opleverd: wantgy zult my 

toeftaan, dat de Schoonheid gezogt moet worden 

(behalven in de byëigenfchappen van koloriet éö 

gladheid) in de welgemaaktheid der deelen; en 

derzelver evenredige onderfchikking tot het ge» 

heel; en hier in is het Hoofd de grootè zetmaat 

van het geheele Lighaam,zoo dat zeven evenredige 

Hoofden een Menfchelyk Statuur uitmaaken van 

een volkomen en jjuifte proportie : doch is het 

C Hoofd 



34 PhyfiÖgnomifche Catechismus. 

Hoofd onevenredig, dan zullen zeven zulke Hoof- 

den ook altoos een wamftallig Menfch uitleveren. 

In B vind men, in een, gelyk het voorige, vol¬ 

maakt Wezen, hier op zy’ te zien , dat zelfde 

langwerpig rond, even goed zoo op zyde, om 

ook van die kant deszelfs volkomen proportie aan 

te toonen; vervolgens een dwarslyn midden door 

oogen en ooren, langs ’t begin der neus gaande, 

welke de loodlyn van de top der kruin neder, 

waarts loopende, doorfnyt, en een evenredig 

kruis maakt in ’t ovaal van dat in ’s gelyks volko- - 

men Hoofd, om daar door alzins de nette pro¬ 

portie der deelen aan te toonen. In C ziet gy dat 

Hoofd vlak van agteren,zulks, dat alle de deelen 

des agterhoofds openbaar,en in haar natuurlyke 

trek en evenredigheid gezien worden. In D be« 

fchouwd gy een Vrouwenbeeld^ in deszelfs mid¬ 

den 11 and , tusfchen Vlak van vooren en vlak op 

zyde, met de gebogen linie die regt haar neus over¬ 

langs en baarlippen eri kin, gelyk zelve de natuur 

dat doet, parabool doorfnj7d, even als u dat in 

A, in eenregte lyn vertoont word. 

Vr. Maar wat beduiden die halve vierkantjes 

met ftipl'ynen, by A en B? 

A’.v. Zulks behoord tot het Meetkundige deel 

van de Phyfiognomie der omtrekken, ’c welk te 

omflagtig, en nog'niet voor uwe bevatting gei 

fchikt is: wy zullen daar best medé toeven, tot 

dat wy aan de Praktyk zyn. In de Theorie zou 
het 
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zou het ons al te lang ophouden, en te ver af¬ 

leiden. Eetr Phyfwgnomicus moet een Aangezigt 

op die vier befchreven wyzen, wèl bekyken, eri 

naauwkeurig op de goede of gebrekkige omtrek¬ 

ken en propdrtiën letten: want het Hoofd in het 

algemeen, is zyneerjle onderwerp y en dit weder¬ 

om moet nopens het Hoofd het eerfle voorwerp 

zyner aandagt zyn. Van deeze volkomen welgepré- 

portióneerde ovaalen, klimt men nu af tot de min 

vólkomene , tot de byna ronde, de langronde 

de breedronde,de regte,en zoo tot de gebrekkige' 

Hoofden en Ovaalen, de voor. of agteröverhangen- 

de, de platte, de ingevallen, de'uitpuilende, de 

fpitze en driehoekige Wezensvormen, die mëii 

allen moet weeten te kennen en onderfcheiden| 

en daar men ook het verfchillend inwendige van 

den Mensch uitmoet leeren opmaaken en weeten; 

Vr. Nu kryg jk een goed begrip van alles, eiï 

bekoom een juist denkbeeld van het algemeens 

Onderwerp deezer Wéetënfchap ; 'thans zullen 

my de door u gelegde Gronden, klaarder zyn, 

fchoon ik daaromtrent nog twyfel , en van alles 

nog niet overreed ben, inzonderheid Wat, de Ziel 

tot dit evenredige toebrengt..... Ik verlang reeds 

naar die Gronden: mag ik u bidden ze my te 

ontvouwen ? 

Aw, Met bereidwilligheid. Welaan , myn' 

gelegde Gronden overtuigen u allen niet even 

zeer, gyvind nog zwarigheden, en verlangt een 

C 2 een 
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nader betoog: ik ga u dezelve dan breeder ont¬ 

vouwen. En zulks met eenige orde Ce doen, 

beginnen wy met de eerste 

Vlle. AFDEELING. 

V R. TT eeft de eerjle Grondstelling niet zeer 

XX veel overeenkomst met de vj7fde? 

beide leggen my nog verfch in geheugen. 

A w. Zy is ’er aan verknogt. Aangaande dan 

die zonderlinge Vereemging tusfchen Lyf en Ziely 

(eerst in den Mensch) die de geboorte aan de Aan- 
gezigtkunde heeft gegeven; die is zoo bekend by 

de Wysgeeren, en zoodanig toegeftaan door alle 

Geleerden , dat die Leer geene zwaarigheden 

overlaat. Men weet dat ’er geheele Boeken over 

gefchreeven zyn : kortelyk zal ik ’er u dit alléén 

over zeggen. Ons Menfchelyk Lighaam is de 

bewerker en uitvoerder van de vermogens van 

onze Ziel; in de Ziel ontdekken wy de gedagten; 

en alle werkingen of magten om te werken, han¬ 

gen van driederlei begin af, eenige van het Lig¬ 

haam alléén, fommigen van de Ziel alléén, en 

wederom eenigen van beiden te zaamen : waar 

door die eigenfchappen van te werken zeer ver- 

fchillen. Alles wat derhalven de gedagten in den 

Mensch bevat, behoort tot de Ziel, gelyk tot 

het 
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het Lighaam behoort al het geene tot deeze of 

geene van deszelfs eigenfchappen kan gebragt 

worden: beiden echter zyn zeer naauw verëe- 

nigt, zoo lang de Mensch leeft, en ze werken 

geduurig onderling op elkander; doch hoe naauw 

evenwel die Verëeniging is, zyn ’er gevallen dat 

nogthans een van beiden haar werking kan ver- 

rigten, zonder behulp van de andere: dit is in 

de Ziel kenbaar door het geen men [abftraóta 

cogitationes] afgetrokken gedagten noemt; en in 

het Lighaam, by flaauwtens , ftuiptrekkingen, 

in den droom, in raazerny en diergelyke. An¬ 

ders werkt de Ziel altoos op het Lighaam, door 

de beweeging of rust der fpieren;en het Lighaam 

op haar beurt wederom op de Ziel, door middel 

van de Zintuigen: om onze gelegde Gronden van 

Physiögnomiekunde te verftaan , moet 

men dit vooraf wel bevatten. 

V r Om my die Verëeniging te doen begry- 

pen, begint gy met haar te verdeden; gy fpreekt 

my van de Werkingen: (1) van het Lighaam 

alléén, (2) van de Ziel alléén, en (3) van die 

welke aan beide gemeen zyn: hoedanig zyn die 

driederlei werkingen tusfchen Ziel en Lighaam? 

Aw. Wel aan ! ik zal u die ontleeden; en ze 

vervolgens wederom te zaamen zettende, u op 

haar Verëeniging brengen, om u deeze daardoor 

beter te doen verftaan. Van het Lighaam dan 

alléén: in de beweeging van het Hart, en in alle 

C 3 sm- 



3P Phyji&önomifche Catechismus. 

andere leevendigeen natuurlyke werkingen,wel¬ 

ke gefchieden zonder dat de Ziel daar op aandag- 

tig is , gelyk wy dus niet van ons zelven weeten 

dat wy een maag, long, enz. hebben, zoo wy 

het niet van elders wisten; en gelyk wy gaan, 

leggen, zien., zonder ’er om te denken dat wy 

zulks doen, en hoe wy het doen; en fommige 

andere dingen verrigten, zelfs zonder weeten van 

de Ziel. Van de Ziel alléén: dusdanig zyn onze 

denkbeelden van overweeging, van gevolgtrek¬ 

king, van befluitneeming, en van erïnnering, 

zonder behulp der Zintuigen , alléén eigen aan 

haar;want alle overige denkbeelden worden ver¬ 

wekt door tusfehenkornst van het Lighaam, dat 

dQ indrukfelen der zaakenontvangt ,en zedeZiel 

deelagtig maakt door middel van de Zintuigen , 

en dus komen wy hier van zelve op de Werkin¬ 

gen van Ziel en Lighaam te zaamen, de een op de 

andere■, of die aan beiden gemeen zyn: ’t welk 

eigenlyk bet punt is waar op ik u wilde brengen. 

Het is waar, dit betoog is een weinig abjlmtï, 

men moet ’er by denken; maar het zal u nu zoo 

daad'yk duidelyker worden , en meer gefchikt 

voor de gemeene bevatting.— Ik moet u dit van 

de grond af ophaaien , zullen myne bewyzen van 

\ vermcogen zyn u te overreeden. 

Vr. Hoedanig werken dan Ziel en Lighaam op 

elkanderen, als zigtbaare baarblyklykheden van 

die Verëeniging.? 
Aw. 
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A w. Op vee Ier lei wyzen. De pyn van het 

Lighaam, doet de Ziel aan ; angst, vrees, en 

denkbeelden van droefheid en wanhoop, door de 

Ziel voorgebragt, zelfs zonder dat ’er de Zintui¬ 

gen deel aan hebben, pynigen het Lighaam; in¬ 

dien het Lighaam flaapt, flaapt ook eenigzins de 

Ziel, voor ’t minst zy is minder werkzaam; de 

wil van onze Ziel, vermeerdert, of vermindert, 

ja belet onze Ademhaling: doch in een Beroerte 

adèmhaalen wy, buiten wil of toedoen van de 

Ziel; in de Dronkenfchap van het Lighaam, is 

ook de Ziel verftompt; in Bezwymingen enfoort- 

gelyke toevallen, daar de Mensch evenals dood 

legt, lydt de Ziel mee, zy is ’er tegenwoordig, 

dan daar zyn geene de minfte tékenen van haar 

Tegenwoordigheid.— Zie daar, u die onderlinge 

betrekking verklaard door Voorbeelden, om veel 

Philofophie bezyden te gaan, en een drooge be¬ 

toogtrant te vermyden. Gy bemerkt daar uit, 

dat de band tusfehen Zielen Lighaam zeer naauw 

verëenigt moet zyn. 

V r. Van wat eigenaarfig Kenmerk is dat ver¬ 

band? hoe is het daar mede gelegen, en hoeda¬ 

nig tog loopen die einden in één ? 

Aw. U dat zoo naauwkeurig te bepaalcn, is 

buiten het bereik van ’t Menschlyk vernuft. Het 

juifte figma hoe het met de Verëeniging tusfehen 

Ziel en Lighaam eigenlyk gefteld zy, zoo wel als 

het juifte fcheiperk van beiden , zal altoos een 

C 4 ver- 
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yerbqrgenheid hlyven. Wat de grootfle Geleep» 

dpi} ooit van deeze Verëeniging mogen zeggen , 

k \s alles te vergeefs, want de manier zelfs ho,e 

%y pp elkander werken, is ons ganfqhelyk onbe¬ 

kend. 

V r. En boe zal het dan toegaan dat gy my de 

A a n g e z f G t k u n o e uit haar bewyst ? 

A w. Zulks is een andere zaak, en die is zeer 

ligt: Maar ikantwoorde hier op uw vraag: het 

kenmerk van ’t verband der Ziel met’t Lighaara, 

pn haar juifte te zaamenloop in elkander, is voor 

pnze kennis, zelfs voor onze nafpooring ver¬ 

borgen ; want hoe zouden wy die weeten ? daar 

pns ?elfs het innerlyke wezen van de Ziel, en 

pok van het Lighaam onbekend is! maar fqhoon 

wy dit jiiifte, dit (igenlyke niet weeten, volgt 

daar pgter niet uit dat wy daar niets van zondert 

weeten; of, dat eene Weetenfchap baar oorfprong 

daar niet uit zou kunnen hebben, van welke zy 

in der daad de grond i£a 

Vlïïe. AFDEEL!^ G, 

V r. \V7'at weeten wy daar dan van ? en 
W op wat wyze grondt zig die 

Kunst op ojjt EecrfbelfeJ, en trekt ’cr haar oor¬ 

fprong van? 

Aw, 
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Aw. In der daad weeten wy ’er veel af; al 

weeten wy dat eindperk , of die inëenwelling 

niet — en nu kom ik te regtertyd op het hoofd¬ 

punt daar ik u op gebragt wilde hebben. Gy Haat 

my dan evenwel die Verëeniging toe, gy erkent de 

wederzydfche werkingen van Ziel en Lighaam op 

elkander, gy bevat die nader door Voorbeelden 

welke ik u heb bygebragt. Wel nu , gaan wy 
verder: gy zult dan de grond van de Kunst ligt 

begrypen; en ook dit erkennen.— Daar is dan 

zagen wy, dat Verband, die Verëeniging; en 

die wederzydfe onderlinge Werkingen op elkan¬ 

der, hebben plaats. Goed. Nu hebben de Ou¬ 

den niet zonder reeden gezegd: dat „deZeeden 

„ der Ziele ook de Getemperdheid van het Lig- 

3, haam volgen.” In deeze weinige woorden ligt 

hetgantfcheGrondbeginfelvan de Physiöcno» 

miekunde, en van alle haar aanverwante Wee. 

tenfchappen. Die Verëeniging , waar van wy 

gefproken hebben, ia het zigtbaarst gelegen in 

de Menfchelyke Temperamenten, waar, om zoo te 

fpreeken, Lighaam en Ziel zig vermengen, en 

deeze, haar geestelyk Wezen ftoffelyk laat zien 

in het mixtum van geene. Immers ’er is tusfchen 

die beidep,ten opzigte van die Getemperdheden, 

zoo eene zonderlinge overéénkomst, zoo een 

onfcheidbaare inëenvloeijing, dat men het begin 

pf de werking van de een , uit het einde of 

de rust van de andere, met geen mogelykheid 

C 5 fchif. 
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fcbiften of onderkennen kan; zy zyn volkome- 

lyk vermengt. Een Bloedryke (Sanguinus) is 

fl ap en zagt van léeden, die gemaklyk te bewee- 

gen zyn: dezelfde lenigheid, zagt- en beweeg* 

baarheid treffen wy ook in zjme Ziel aan. Een 

Zwartgallige (Melancholicus') is het tegendeel: 

zyn Ziel ook is onbeweeglyk, ongevoelig, hard- 

vogtig. Een Slymagtige (Phlegmaticus) is traag 

van beweeging, om dat zyn vogten taai en lym- 

agtig zyn, vervuld van flym, zyn bloed waterig 

ên koud: die taaiheid, traagheid en koelheid is 

ook aan zyne Ziel eigen. Een Galagtige (Chole¬ 

ricus') heeft de vogten zeer beweegbaar, in fchie- 

Jyken omloop, driftig en ontroert: inzjme Ziel 

zyn diezelfde eigenfchappen kenbaar. Uit die 

hoofdvermengingen ontftaan weder verfcheide 

andere, die men in deze Weetenfchappen, met 

een Kunstwoord By-Temperamenten noemt, en die 

ik thans niet verder zal uitpluizen, om dat wy ’er 

hier nog weinig voor eerst mede te doen hebben. 

Vr. Maar hoe bewyst gy de werkingen daar 

uit van de Ziel op ons Lighaam?— ik begin u 

nu te begrypen, en bemerk waargy met uwebe- 

wyzen heenen wild. Dan vervolg zoo ’tubeliefr. 

Aw. Die werking is baarblyklyk; wy onder¬ 

vinden ze elk öogenblik, in alle onze bedryven, 

in alle onze gewaarwordingen ; zy is zigtbaar: 

want een plomp Lighaam, heeft ook een plompe 

Ziel; een zombere, flyve en droefgeestige van 

Lig- 
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Lighaam, is ook zomber , ftug en treurig van 

Ziel; en daar en tegen een lugtig en levendig 

Lighaamsgeftel, voert ook eene lugtige en vro- 

lyke Ziel met zig om; is ons Lighaam ongeftelt, 

de Ziel is het met een, en Plato plagt te zeg¬ 

gen , ,, dat het de grootfte zegen hier op Aarde 

,, is, een gezonde Ziel te dragen in een gezond 

„ Lighaam.” Nu veranderen onze Temperamen¬ 

ten van tyd tot tyd, en blyven niet altoos de¬ 

zelfde: die veranderingen laai en haare vaste trek¬ 

ken naa in ons Aanfchyn; geJyk de verwvanhet 

zelve, en van onze Handen in de eerfie plaats, 

reeds dat Temperament, en ook telkens yder 

verandert Temperament aantoont. Diergelyke 

kenmerken tekenen in de tweede plaats, onze 

klimmende jaaren ook in ’t Wezen; en zooveele 

andere veranderingen welken .ons Lighaam on¬ 

dergaat, en by gevolg onze Ziel mede, planten 

daar zigtbaarlyk de indrukfelen van op onze Aan- 

gezigten. 

Vr. Onze Ziel mede! is die ook aan verande¬ 

ringen onderworpen ? 

Aw. Ongetwyfelt. Onze Zielen worden te 

gelyk geboren met onze Lighaamen, groeien met 

dezelven op, en zyn deelagtigaan elkanders nood¬ 

lot. ’t Lighaam verkrygt naa zekeren tyd eerst 

zyn volmaaktheid; -en dan ook teffens de Ziel, 

wier eigenfchappen van denken, verftandig zyn, 

pordeelen en willen, dan ook die trap van vol- 

ko* 
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komenheid bereiken. In het Lighaam van een 

Kind befpeuren wy eene kinderlyke Ziel; deeze 

word in de Jongelingfchap volkomener; allengs 

vermeerderen zig haar gaaven in ons, zy word 

Iterker, en fleeds toeneemende met de kragten 

van ons Lighaam, bereikt zy in de Mannelyke 

jaaren den Haat van haar vol vermogen; dan neemt 

zy weder af, en in onzen Ouderdom verminderd 

de kragt en bloei van het Lighaam, en de ver» 

mogens, vlugheid en fterkte van Ziel gaan ook 

verlooren.maar met u telkens zoo uw in¬ 

worpen te beantwoorden , verwyder ik my te 

verre van de hoofdzaak. Ziel en Lighaam beide 

ondergaan dan die veranderingen: Het laatfte 

word beurtelings van het eerfle aangedaan door 

alle geweldige gemoedsbeweegingen , gelyk die 

van Liefde en Haat, Hoop en Vrees, Vreugde 

en Droefheid, Gramfchap, Schaamte en al dat 

geene wat wy Hartstogten noemen. Ons Wezen 

mi ontvangt telkens zyne indrukken van yderdee- 

zer pasjiën; zy laaten ’er in de derde plaats , in’s- 

gelyks de vaste tekenen in naa;en als zoo of zo¬ 

danig eene Hartstogt (pasjie) by ons tot een heb- 

belykheid geworden is, noemen wy dat teken ’t 

welk zulks aanduit, gevestigt (;gefixeerd) of in* 

gewortelt. Uit de onderëenmenging nu deezer 

gemoedsbeweegingen, zoowel als uit de vermeng¬ 

de Getemperdheden (Temperamenten) worden 

wederom even zooveel veranderingen van teke¬ 

nen 
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nen en plooijen in onze Aangezigten geboren, 

ais ’er zaamen voegingen van driften of van geaart- 

heden zyn: want geen Mensch heeft één éénig 

Temperament zuiver of onvermengt, zoo min 

als by maar één éénige Hartstogt zoude hebben; 

hy heeft ’er verfcheiden , en de dubbelmengingen 

van dezelven zyn oneindig — en juist zoo veele 

verfchillende Natuuren van Menfchen geeft het: 

juist ook zoo veelerlei verfchillende Phyjiögno- 

mïèn. 

IXe. AFDEELING. 

VR. VlTTat kert Pfi YSIÖGNOMIE* 
W kunde omtrent die Hartstog- 

ten? en zyn ze, zonder ’erzig in te verwarren, 

in de Tronïën te kennen ? 

Aw. Met gemak zult gy die in de Wezens¬ 

trekken onderfcheiden kunnen : even gelyk gy 

het verfchil van veroudering in de Aangezigten 

ontdekken kunt, of ymand naamlyk alléén door 

jaaren, of door ziekten, door hartzeer en ver¬ 

driet, door een flegte levenswyze, of door zee 

en lucht, enkellyk, en ook te zaamengevoegd, 

verouderd is: niet moeielyker zal u ook de on- 

derfcheiding in deezen vallen. Gy zult met een 

weinig oefening, in elks Wezen niets ilegts de 

. Harts- 
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Hartstogten van alle de overige kenmerken die 

ik u getoond heb , fchiften; maar ook Hartstog¬ 

ten van Hartstogten, zonder ’ër ooit in te ver¬ 

warren, dat is te zeggen gy zult zelfs die welke 

de naauwfle betrekking tot elkander hebben, ge- 

lyk daar is Aandagt en Eerbied , -Vreugd en Spot- 

zugt, Veragting en Nyd , Droefheid en Pyn» 

Gramfchap en Wanhoop, enz. welker kentrek- 

ken der Spieren in veele opzigten gelyk zyn, en 

eenftemmig werken, elk onderfcheidelyk iri de 

Wezens, door behulp van Phyjiögnomiekunde- 

en oefening, kennen en onderkennen. 

Vr. De kennis en onderlcheiding der Harts¬ 

togten begin ik nu te begrypen, dat een zeer 

noodig deel van deeze Weetenfchap is; heb daar¬ 

om de goedheid my daaromtrent volkomen te 

onderrigten. 

A w. Gaerne. De Hartstogten maaken om zoo 

te fpreeken de Mensch uit; geen Sterveling is 

ponder dezelven: ja de aller Stoïfche Wysgeer, 

een Timon,een Mifantrope,een eenzaame Klui¬ 

zenaar die zig van de menfchelyke Maatfchappy 

verwydeit, een navolger van Rousseau in den 

fterkften zin, geen van-allen kan zig beroemen, 

alle zyne Pasjiën of driften meester te zyn; hy kan 

’er eenige vermeesterd hebben, maar her is on- 

mooglyk, hoe oud hy worde of hoe wys, van 

zulks allen te doen : wel is waar dat de eene 

Mensch ’er mindere heeft dan de andere, of dat 

ze 
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ze in den eenen Mensch fterker zyn en heviger 

werken dab in den ander, doch dat alles hangt 

natuurlyk af van ons Temperament , of het ver- ■ 
fchiilend inmengfel onzer Vogten; ’t welk ook 

verandert, en deeze driften naar de verfcheide 

trappen van ’s Menlchen ouderdom verfterkt of ■ 
verzwakt. Van daar dat wy in zonden ontvangen 

en gebor‘en worden, om dat wy met een Tempe¬ 

rament geboren worden; van daar dat die zonden * 

in de Menfchen zeer ondeiTchillig zyn, om' dat'" 

Piéters geaartheid bloot ftrekt tot Begeerte, en 

Wangunst,zonder genot, welke tot Nyd en Gie¬ 

righeid overflaat; Jans geaartheid tot Begeerte,' 

en Vrolykheid,met genot,overflaandé tot Wel¬ 

lust en Overdaadigheid ; ’t zwak van Pauhis is 

daadlyk opteftuiven ,en overeen beuzeling toor¬ 

nig te worden ; dat van Jacob is in tegendeel zyn 

gramfchap nooit te toonen, maar optekroppen, 

en zig over jaar en dag met nadruk te wreeken; 

dat van Hendrik,is noch dat eene noch dat ande¬ 

re uiterfte, maar in een geJyk geval knort en mort 

hy een Tangen tyd , en wrevelt tegen an déren 

die onfchuldig zyn ; Cornelis wederom, is noch 

Toornig, noch Wraakzuchtig, noch Knorrig, 

hy zwygt,n>aar trekt zig de zaak diep aan, neemt 

ze ter harte en kniest ’er over, zonder aan ymand 

dan aan zig zelve lastig te vallen. En zoo ten 

opzigte van alle andere Pasfiën. Pieters geftel' 

maakt hem tot een Dief öf Bedrieger; dat van 

Jan 
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Jan, maakt Jan tot een Zuiper of Hoereerder; 

Paulus word een Vegter, hy begaat verfcheide 

ongelukken, en is meer dan eens op het punt 

van een doodflag te doen ; Jacob loopt gevaar 

van een Moordenaar te worden; en Cornelis, om 

tot Wanhoop of Onzinnigheid, en zoo tot Zelf¬ 

moord te vervallen. Deeze natuurlyke Geaart- 

heden brengen wy meê ter Waereld;ze vermeer, 

deren en verminderen in ons, naar degefteldheid 

van yder hartstogt, met de jaaren, of naar dat 

wy aan dezelven toegeeven, of haar tegen ftaan. 

Zekerlyk kan de kennis van onze Hoofdpasfie en 

geliefdfte drift,het voornaamfte deel der Zelfkennis, 

en dan het intoomen en verbeteren van zodanige, 

indien het eene nadeelige, of het botvieren zoo 

het eene gunftige Hartstogt is, zeer veel doen om 

onze natuur te veranderen, en om ons gelukki¬ 

ger te maaken. Gantfchelyk eene Hartstogt te 

bemeesteren , is naby de onmooglykheid , of 

voor het minst zeer moeielyk. 

Vr. Zyn wy allen gelyklyk Gepasfiöneerd? 

Hebben wy Hartstogten die ons nuttig zyn ? en 

wat gebruik trekt ’er de P h y s i ö g n o m i e van ?* 

Aw. Yder onzer heeft ’er verfcheiden; en op 

zyn tyd hebben wy ze allen; maar, naar dat ons 

Temperament of Inmengfe! is, heeft elk onzer 

altoos een prcedomineerende Hartstogt, die boven 

alle andere heerscht en de hevigfte is, en deezen 

noem ik Hoofdpasfièn of de wet kelykften onzer 

Driften; 
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Driften: Zulk eene geheellyk te overwinnen, is 

een meefterftuk van Wysbegeerte; en ze allen 

in ons te overwinnen, is niet mooglyk. Wy kun¬ 

nen ’er ook hebben dieonsnóodigzyn, bffchoon 

het juist niet de befte zyn: de Eigenliefde, de 

Gramfchap, de Begeerte, ja de Nyd en Droef¬ 

heid, is ons wel fcens noodig en nuttig; maar de 

Schrik, de Wanhoop enz. zullen het nooit we» 

zen. Zulke Hartstogten moet men (gelyk alle 

andere dingen) gebruiken,maar niet misbruiken. 

Van de besten evenwel, moeten wy ons meest 

dienen, en van de ilegtfte meest ontdoen. Schoon 

ook dié beste zelfs, ons zomwylen zeernadeelig 

kunnen zyn, vooral wanneer zy de maat te bui¬ 

ten gaan , zoo wel als Deugden die wy te verre 

trekken: gelyk dus een overmaatige engeduur» 

zaame Vrolykbeid, Milddaadigheid, Openhartig» 

heid, Zuinigheid, enz. ons menigmaal ongeluk- 

kig maakt, en tot de daartegenövergeftelde Pat- 

Jiën en Ondeugden brengt, tot Verkwisting 5 

Kwaadfpreekendheid, Gierigheid, enz. Dus men * 

zelfs in Deugden, maat moet houden, hoeveel te 

meer dan in de Hartstogten! Gelukkig eindelyk, 

die de meeste beste heeft, of waarin ze de over*' 

hand hebben; en daarna die, welke de minfte 

flegte heeft, of deezebet meest overwind.* tot 

welk laatfte men alleen komt door de Zelfkennis, 

de Wysbegeerte en de Reeden, daar de PhyfiógA 

nomiekunde de Inleiding toe is. 

D VW 
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V r. Zoo heeft dan de Zelfkennis, zoo wel 

als de Aangezigtkunde, eene aanmerkelyke ver. 

pligting aan deeze Studie der Hartstogten ? 

Aw. In der daad , deeze Weetenfchap is de 

eerfte grond der Zelfkennis, en der Zeedelyke 

Wysbegeerte, gelyk ik u heb aangetoond: want 

het is op deeze wyze datwy i. ons zelve , en ten 

ze anderen kennen; en dan is de tweede grond, 

dat wy i. ons zelve,en 2e ook anderen proefönder- 

vindelyk onderzoeken en kennen. Laat ons byhet 

eerfte bly ven: met een weinig er vaarenis,leeren wy 

dat hoofddeel van onze Geaartheid kennen, ’t welk 

wy Hartstogten noemen, en het welk in rang op 

dat van de Temperamenten volgt; vervolgens ken¬ 

nen wy onze Hoofdpasjie, die zig al ras ontdekt in 

het meefterfchap dat ze fpeelt over alle de anderen; 

even gelyk yders Hoofdtemperament boven de an¬ 

dere heerscht, die trapswyze of in verfcheiden 

rangen egter met haar mederegeeren: doch tot die 

ervaarenis behooren jaaren en ondervinding; en de 

Phyfiognomiekunde, die tyd bekortende, onder- 

wyst ons met meer gemak, op ééns, waar zelfs 

de bevinding en een gantfchen leeftyd niet toe- 

reikelyk in zyn. Men zegt, „het ismoeielykzig. 

„ zelven intezien.” Maar, wel hoe! hebben 

wy dan geene fpiegels? geene fpiegels, dat zoo 

noodige en fierelykfle onzer huisraaden! die ons 

zonder vleïery, oprechtelyk de waare geftalten on¬ 

zer eigen Aangezigten vertoonen; die wy zoo wei¬ 

nig 
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nig wèl en zoo geduurig kwalyk gebruiken, of 

liever misbruiken , tot het bezien onzer waare 

of verbeelde fchoonheid, en tot onze tooi of op- 

pronking, tot pragt en hovaardy; geene Ipiegels 

die ons onze goede Of flegte gefteldheid vertoo- 

nen, onze gezondheid of ziekte, lust of onlust* 

zeeden, gedrag en wanhebbelykheden , ja ten 

duidelykft e ons T emperament en By temperament, 

onze Phyfiögnomie, de omtrek van ons Aange- 

zigt, deszelfs vorm, fchikking en proportie van 

alle deelen, de liniamenten van hetzelve, onze 

verwe , houding , onderfcheiden Troniezwee- 

ming, en allerduidelykst van allen, onze Harts- 

togten of Pasjiën, onze Lydingen en driften. Die 

alles aan allen vertoont, en die als een omnibus 

omnia is. Wat zal ons nu beletten een goede 

Spiegel voor ons te plaatzen, onze Hoofden en 

Aangezigten daarïnte bezien, en tebeftudeeren, 

’er alles in waar te neemen, en ’er onze aart en 

zielsgeneigdheden door te leeren ontdekken? ’t 

is deeze Kunst; over welke wy elkander thans on¬ 

derhouden , welke u daar de wegen toe aan de 

hand geeft. Bezie u eens wanneer gy toornig 

zyt; welk een afzigtigen misvormt wezen, hoe 

vol kreuken en rimpels 1 Wanneer gy u nydig, 

ontfleld of droevig bevind; in hoeveel opzigten 

dan verandert ,donker,zomber en flets! hoe onder¬ 

fcheiden van elkander, hoe kenmêrkelyk! Yder 

Hartstogt zult gy zien dat haar byzondere 

D 2 Aan- 
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Aanzigtvorming en Wezenstrek heeft; de beste 

brengen het Aanfehyn minst uit zyn plooi, uit 

zyn proportie, en daar aan zult gy haar kennen; 

de flegtfte integendeel, misvormen en zomwy- 

len, om zoo te fpreeken, ontwezenen het gant» 

fchelyk: en immers al wat niet goed,nietfchoon 

is in de natuur, en in alle dingen, is dat geene wat 

buiten de proportie is;en het wanllallige,wykt daar 

het verfte van af. In de Aangezigtkunde is dit de 

opperfte van alle Waarheden; en men moet ’er het 

volmaakt Schoone, en dan de trapswyze afwykin- 

gen van dat volmaakt Schoone, wèlin kennen 

en waarneemen. 

Vr. Hoeveele Hartstogten zyn ’er? 

A w. Daar zyn ’er naar het gevoelen der Stof¬ 

felle, vier: (i) ten opzigte van het tegenwoor¬ 

dige goed, Blydfchap; (2) ten opzigte van het 

toekomflige goed, Hoop; f3) ten opzigte van 

het tegenwoordige kwaad, Droefheid; en (4) ten 

opzigte van het toekomende kwaad, Vrees. Waar 

toe men dan weiders betrekt, voor de 5e Gram- 

fchap of Toorn; voor de 6e. Zagtmoedigheid; voor 

de 7e. Schaamte; voor de 8e. Onbefchaamdheid; 
voor de pe. Liefde; voor de ioe. Haat; voorde 

ne. Spyt; voor de 12e. Nyd ; voor de 13e. 

Barmhartigheid; voor de 14e. Onbarmhartigheid 

of Wreedheid; voor de 15e. Pyn of Smart; voor 

de 16e. Aandagt; voor de 17e, Eerbied; voorde 

28e. V’erdgting; voor de ipe. Verwondering; voor 

d© 
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de 20e. Vergenoegen; voor de 21e. Spotzugt of 

het Lagchen; voor de 22e. het Schreien; voor het 

23e. de JVanhoop; voor het 24e. de Begeerte; voor 

het 25e. de Moed; voor het 26e. de Wraak; voor 

het 27e, de Schrik , voor het 28e. de Geilheid; 

voor het 29e. de Hoogmoed; en voor het 30e. de 

Twyfeling. Behalven nog andere van minder 

werking die fommigen hiertoe brengen , doch 

meest onder deeze reeds begreepen zyn. Ik zal 

’er u eenige van fchetzen. Gy ziet hier in drie 

Tafereelen tot dat einde drieëntwintig Verbeelding 

gen van die Hartstogten, welke zig het duidelykfte 

kenmerkende overige zyn moeielyker te tekenen, 

en zonder koloriet en de hulp een Schilders, niet 

fpreekend genoeg te maken. 

V r. Gy doet zeer wel. Men onderwyft op 

die manier het leerzaamst. Verklaar my die nu 

als het u gelieft ? 

Aw. In het eerfte Tafereel vind gy de geluk - 

fle by een gefteld, ten getale van zeven , gelyk 

daar is de Aandagt (fig. A); de Eerbied (B); de 

Verwondering (C) ; het Vergenoegen (D) ; de 

Vreugd of Blydfchap (E) ; het Lagchen of de 

Spotzugt (F) ; en de Veragting (G); 

V r. Hoe! telt gy de Veragting ook onder de 

goede Pasfien? 

Aw. Eigenlyk zyn ze geen van allen goed, dan 

naar het gebruik ’t welk men daar van maakc, en 

zoo zou men zelfs de onzydigfte van alle Driften 

D 3 by 
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by voorb. de Aandagt en Eerbied, misdaadig kun¬ 

nen noemen zoo zy gevestigd en werkzaam was 

omtrent de onwaardigfte voorwerpen; ook is ’er 

e.n dwaaze Verwondering, een zondig Vernoegen, 

een zondige Blydfchap, en een te verregaande 

of verkeerdgeplaatfte Spotzugt: en aan deeze 

komt de Verdgting naast by , en ze verandert 

daarin wanneer ze ernstig begint worden; doch 

daar is nog een ander foort van Verdgting waar 

van wy onder het af beeldfel van de Nyd fpree- 

ken zullen, welke beide foorten in onze Phy- 

fiögnomiën gelyke trekken en liniamenten maaken. 

V r. Ik begryp u. Die eerfte tafel gevalt my 

zeer wel; hoe natuurlyk vertoont zig daar het 

Vergenoegen! hoe eigenaartig de Eerbied, en 

ook de Verwondering! — waarlyk, ik word bloot 

door Spotzugt te zien, met hem tot lagchenge- 

perft. — Wat is 'er nu van de tweede ? 

A w. In het tweede Tafereel, ziet gy in agt 

afbeeldingen de flegte of ongelukkigfte Hartstog- 

ten , in derzelver Phyfiögnomifche rangfehik- 

king, nis daar is de Droefheid (TI); het Schreien 

(l); de Pyn of £»2örte(K); de Begeerte (L); 

de Schrik (M); de Gramfchap(_N) ; de Nyd (O); 

en de Wanhoop Q P). Thans ga ik u yder afzon- 

derlyk in derzelver eigen merkteken, wezens¬ 

trek- en vorming befchryven , en ’er u het Pby- 

fjögnomifch gebruik van aanwyzen. Alle die 

Pasfiën zyn zigtbaar in eik Menfch, in elk Aan- 

Ss' 
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gezigt, ja dikwyls alléén en allerkenlykst bloot 

indeOogen; welke zyn de Tongen, de Ziel, en 

Tolken der Zeeden; hoe dieTogtenbewoogen, 

en hoe zy geflilt worden, isnoodigte beoefenen, 

en te weeten, beide voor een Phyfiögnomist en 

voor een Philofooph. 

V r. Men kan yder, dan zuiver, of vermengt, 

in elks Wezen waarneemen? 

Aw. Volkomen, vooral ymands Hoofdpasjie* 

gelyk nader uit myn verklaaring zal blyken. Be* 

ginnen wy met de Aandagt (Figuur A), Gy ziet 

daar weinig meer dan de omtrek van een Wezen 

waaraan niets anders te zien is als de wenkbraau- 

wen boogswyze opgetrokken , de Oogen wat 

meer dan gewoonlyk geopend, en het gezigt 

evenwydig van beide de ooghoeken, onbeweeg- 

lyk op het voorwerp van aandagt ftaaren; want 

het is deeze Hartstogt welke in ons alzins een 

opfchorting van beweeging veroorzaakt, om de 

Ziel als vervoerd buiten het Lighaam , alleen 

werkzaam te laaten, en haar tyd te geeven tot 

beraad en befluit van het geene te doen of te laa¬ 

ten ftaat; waar in ze zomwylen zig als verdiept 

en ’er in wegzinkt, of zig verliest in het voor¬ 

werp met een volkomen afgetrokkenheid te be- 

fchouwen, waarvan men een gedenkwaardig voor¬ 

beeld vind by G e l l i ü s , van Socrates, die dik- 

maals een gantfchen morgen lang dermaten in zy- 

ne befchouwingen verrukt was, dat hy daar al 

D 4 dien 
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dien tyd op dezelfde plaats alseenftokbeeld bleef 

ftaan; by Maximus, van Carneades den Wy 

ze,die menigwerf aan den difch zittende, zwan¬ 

ger van geleerde bedenkingen, zoo diep in ge- 

dagten was, dat hy vergat de hand in de fchoo. 

tel te fteeken, zoo dat zyn huishoudfter die 

moest opbeuren en ze daar heenen geleiden; en 

byC AMERARius,van eenDuitfcber,dieuuren 

agter een , in zyn thuin , zonder dat men de 

minfte beweeging aan hem gewaar wierd, met 

het gezigt ftyf gelpannen voorüit ziende, in de 

grootfte koude op eenig voorwerp bleef ftaan 

Haröogen. Deeze zyn nu Voorbeelden van ui- 

terften in deeze Pasjien, die men by weinig Men* 

fchen vind, en die zeldzaam zyn; doch het is by 

verfcheiden’ Menfchen dat men ’er wat van vind. 

En het is zeer zeker, waar men die tekenen in 

eenig Wezen ontmoet, welke ik u hier heb ver¬ 

toond en befchreeven, dat aldaar een diepden¬ 

kend mensch, een befpiegelaar, een menschvan 

ryp beraad,van overweeging enbefluit, van aan- 

dagtige befchouwing, maar ook niet zelden van 

ongeruste en argelistige raadflagen, aanwezig is: 

doch dit laatfte, heeft by kenmerken u aangewe¬ 

zen, nog afzonderlyke eigen tekenen vanonder- 

fcheiding, om juist dit meer te kenfchetzen dan 

het andere; een zeker flach van wenkbraauw- 

optrekking, verzeld van voorhoofdfronfelen bo¬ 

ven de neus en het zamenoypen van de lippen. 
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gevoegd by eenongunfligftaaröog, waarin ken¬ 

tekenen van kwaadaartigheid zyn, beeld ons den 

Valsaart, den Verrader, en den man van booze 

Aanflagen af,by diezelfde tekenen vanAandagt die 

wy hebben opgegeeven—zoo maakt maar een wei¬ 

nig verandering in een en hetzelfdefiartstogtbeeld, 

ltraks eene gantsch andere Geaartheid ; en dat 

geene wat zoo even eene gunflige inborst te ken¬ 

nen gaf, duid nu door de aanvoeging van maar 

eenige geriDge bytekenen, een flegtaart aan, of 

ymand die zwanger gaat van fnoode voorneemens 

en denkbeelden, gereed tot derzelver uitvoering, 

als flegts het tydftip ’t welk hy verbeid, daartoe 

tegenwoordig is, waarna hy alléén wagt. Dus, 

gelyk ’er verfcheiden’ foorten van Aandagten zyn 

gevestigd op goede en op kwaade voorwerpen» 

zoo zyn ’er ook verfcheiden’ Phyjiögnomiën, wel¬ 

ke, die fcheitékenen; en gevolglyk ook in de We- 

zenskunde , die twee hoofdfoorten, goede en 

kwaade: En zulks betrekkelyk alle andere Harts- 

togten, tot welken in het algemeen wy dit ten 

generaalen régel geeven. Zoo kan een naauw- 

keurig Phyji'ógnomist, in de reeds van hem door 

de Kunst gekende man van Wysheid en Geleerd¬ 

heid , zelfs de Poëetifche- van de Philofophifche 

Aandagt, wanneer die, in dien man flegts eeniger- 

maate gewoon, en tot een hebbelykheid is ge¬ 

worden , met gemak onderfcheiden : behalven 

pen zeer onderfcheiden’ oogplaatzing, zal in de 

D 5 eerflea 
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eerfte,de boogswyze optrekking der wenkbraauw 

van het eene oog altoos hooger zyn dan die van 

het andere, meer opgetrokken of verheeven en 

fcherphoekig, maar die van het andere oog, het 

zy dan het regter of linker, zal altyd platter en 

ftomphoekig zyn: heeft de linker wenkbraauw 

die optrekking by uitftek, het zal niet misfen of 

het is een fpitsvindige fatyrique geest, fpotzug- 

tig, en zoet op Schimp- en Hekeldicht. De Phi. 

lofophifche Aandagt integendeel, zult gy in ne- 

dergedrukte wenkbraauwen boven beide oogen, 

kennen en onderfcheiden kunnen, en.maar 

het word tyd dat wy ons ook tot de andere Pas- 

Jien voortfpoeden; indien wy ons zoo zeer by 

yder derzeive ophouden, zullen wy te lang be- 

zig zyn. 
Vr. Wat volgt nu, is het niet de Eerbied^zöo 

ik uwe optelling wel onthouden heb? ik zal na 

haare befchry ving niet minder aandagtigluifteren. 

A w. Zy is het, of veeleer de Hoogdgting, 

Wy hebben de overgang van Aandagt gezien tot 

haar nadeelig uiterfte, befchouwen wy haar nu 

ook aan de goede kant, in haar overgang of aan- 

grenzing tot haar voordeelig of gunftigst uiter- 

Ite. Indien in de Phyficgnomiekunde het voor¬ 

werp van Aandagt wat agtbaars inheeft, zoo word 

Eerbied, indien wat zeldzaams, dan word Hoog. 

dgting geboren: beiden hebben ze een en het¬ 

zelfde Hartstogtbeeld (men zie fig, B.) tenminlbe 

het 
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het is in niets dat noemenswaardig is te onder¬ 

scheiden. Daar is dan hier alzo ook een naauwe 

betrekking tusfchen A en B, en ’er is in de trek¬ 

ken van beiderlei Wezen, van Aandagt en Eer¬ 

bied of Hoogagting, niet veel verandering. Een 

eerbiedig mensch, en die agting heeft voor an¬ 

deren, voor zyn ouder, wyzer, enz. heeft be- 

halven een buigzaam hoofd, en zekere hem eigen 

vriendelyke wezenstrekken , weder van andere 

van dat foort onderfcheiden, meerendeels val. 

lende oogenleden, met een hooger oog, en laa- 

ger wenkbraauwen. Wanneer die eigenfchap een 

bebbelykheid geworden is,zult gy hem hier zon¬ 

der twyfel aan kennen. ?t Is moeielyk, alles, 

van deezen aart, u door letteren dpidelyk genoeg 

af te maaien, in niets geloof ik fchiet de pen meer 

te kort: afbeeldingen zelfs zyn niet gantsch toe- 

reikelyk, en ’er blyft altoos iets ontbreeken ; 

beoefening alléén , en daadelyke Wezensbe- 

fchouwing, moeten, wat aan beiden bezwaarlyk 

valt, vervullen. Gy vind deeze Phyfiögnomie 

hier ook aldus afgebeeld als wy die befchryven; 

gy vind byna hetzelfde Pourtrait van Aandagt, 

zynde alleen de wenkbraauwen aan de zyde van 

de neus wat nederwaarts getrokken, en het ge- 

zigt op het midden van den appel geplaatst, hier 

een weinig om hoog gewend. 

Vr. Behoud Eerbied of Hoogagting altoos die ge- 

il;alte?blyft zy altydEerbied ofHoogagcing,of heeft 

ze 
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ze gelyk Aandagt, ook trappen van meer of min? 

A w. Yder Hartstogt heeft die , en ze ken* 

fchetzen zig met onderfcheiden trekken, die een 

Phyji'ógnomicus alle kennen moet,in elks wezen: 

en zoo ook die van welke wy thans fpreeken. 

Indien het voorwerp van befpiegeling niet alleen 

zeldzaam, maar van een bezwaarlyke nafpooring 

is, dan worden in fommige Menfchen van dat flach 

van befpiegelaars, alle de geesten zodanig naar 

dat voorwerp beftuurt en opgeftuuwt, dat de rest 

der deelen alsonbeweeglykin een zelfde gedaan¬ 

te ftaan blyft, door een gelyke infpanning van 

denkbeelden; de Eerbied of Hoogagting voor iets 

ongemeens of hoogagtbaars, verbaast zoo ymand; 

men noemt dat opgetoogen, of in opgetrokken 

gedachten en verrukking van zinnen te zyn; en 

dit wederom is het uiterfte van deeze Hartstogt: 

ze ontdekt zig fchynbaarlyk in de Phyfiögnomïén 

door een ftyver gefpannen oog, en waarin het 

gezigt nog wat hooger geplaatst is, enz. welke 

houding tot een hebbelykheid geworden , eender 

egte kenmerken is van een dwaas en bygeloovig 

Mensch. Nu zyn wy aan Verwondering toe,het 

vierde Hartstogtbeeld, (dat wy met letter C ge¬ 

merkt hebben,) hetzelve is als een voortbrengfel 

der drie voorige, en paalt daar zeer naa aan. 

V r. Verwondering kan evenwel nooit anders 

dan een gelukkige Hartstogt zyn? 

A w. Zulks gaat niet door. ’t Is Onkunde en 

D 0.113 • 

• % 
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«Domheid, en Bygeloof in het Godsdienftige* 

meest eigen zig meest te verwonderen; wy zien 

dit handtastelyk in de jeugd, in de onbedreeven 

jongheid, zy verwondert zig op haar tiende jaar 

over dingen daar zy zig op haar twintigfle niet 

meer over verwondert; en op het dertigfte houd 

zy op te bewonderen wat op haar twintigfle heur 

nog zeer vreemd en ongemeen was. Ongewoon¬ 

te, en gebrek aan kennis , doet altoos deeze 

Pasfic geboren worden; men vind ze in de Een- 

voudigen, de Vroomen, en de lieden van wei¬ 

nig ondervinding het meest, waar uit met ree- 

den dit gevolg van den Marquis d’Argens, die 

ligt gelooven, en zig ligt verwonderen, zynde bot- 

fte Menfchen. Voor het overige hebben wy wei¬ 

nig van haar te zeggen, zy is, gelyk men weet 

eene verrasfmg door fchielyke verfchynigen van 

voorwerpen, die de ziel treffen, om dat zy aan de 

zintuigen voor zeldzaam voorkomen, dermaate 

zomwylen, dat zy 37mand gelyk de voorige kun¬ 

nen verrukken, en als een ftokbeeld onbeweeg- 

lyk doen ftaan. Met Vergenoeging (’fig. D) is het 

even zoo gelegen, wy hebben ’er ons niet lang 

by op te houden: als wy onzen wensch gelukt 

zien, als wy het naar onzen zin hebben, als wy 

5t begeerde verkrygen, of als de hoop tot zulks 

ons zeer ftreelt, is ons gemoed tevreden; wy 

kittelen ons in dat bezit of die verwagting, en 

die te vreedenheid is zigtbaar op ons Aangezigt 

ver- 
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fpreid , ons gezigt ilaat vrolyk , een weinigjë 

om hoog gluurende, en wy verkrygen plonder- 

mgen, zoo als de Schilders dat noemen. Houd 

onze heilftaat en alzo die te vreedenheid lang aan * 

onze Wezens zetten zig ’er na, en wy worden 

door hebbelykheid vergenoegde Menfchen, en zien 

5er zeer vergenoegd uit gelykde waereld fpreekt,daar 

men een Onvergenoegde ondertusfchen met de 

fraaie naamen van ftuurskop, grommert, zuurmuil 

en izegrim,ontleent van zynwezenshouding,doopt. 

V r. Heeft Vergenoeging ook haar meerder 

en haar uiterfte ? 

A w. Ja, haar meerder is Blydfchap of Vreugd 

(die gy fig. E) ziet afgebeeld; en haar uiterfte 

is het Lagchen, dat dan in rangfchikking volgt 9 

(en met F getékend is.) Als ons Vergenoegen 

het toppunt bereikt, zyn wy verheugd, en wy 

juichen, gelyk op plyzierpartyën ,op maaltyden, 

by de wyn, enz. en als onze Vreugd ten toppunt 

is en hevig werkt, dan fchatcren wy van lagchen 

en beminnen de Spotzugt. Bezie fig. E met een 

weinig aandagt, zy lacht u toe, zy moet u zelfs 

nog ruim zoo beminnelyk voorkomen als Vér ge¬ 

noegen ,want haar tevredenheid gaat nog een trap 

hooger dan deeze. Gy ziet haar met een glad 

voorhoofd, de wenkbraauwen in ’t midden boogs- 

wyze v/at verheeven, de oogen glinfterende ,en 

de hoeken des monds een weinig opwaarts ge* 

trokken •zie daar S onderwy! dat gy haar aan- 

kykf. 
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kykt, word gy zelve, een aangenaame ontfoe* 

ring gewaar; men leest de vrolykheid uit uw 

Wezen; gy lacht zoo wel als zy: neem deezen 

fpiegel, en bezie u zelven, 

Vr. Het is waar, ikvernoeg myinuwonder- 

wys, en dit Beeld befchouwende, maakt het in* 

druk op my. — Vreugde! ik lach met u, en u 

aan te zien alleen verwekt myn Blydfchap: zoo 

weinig hebben wy noodig om onze Hartstogten 

gaande te maaken! ó Spiegel, nuttig meubel voor 

de Aangezigtfchouwing, die.nutte Weetenfchap * 

nu ondervind ik dat gy het groote werktuiglyk 

middel zyt tot de Zelfkennis. 

A w. Op deeze wyze kunt gy daar alle uwe 

Hartstogten in bezien; en weiders alle het overige 

daar de Physiögnomiekunde haar voedfel 

uit trekt. Gy kunt u zelve op uw eigen per- 

foon in die Weetenfchap dus oefenen. Een Spie¬ 

gel is een getrouwe Waarzegfter, zy ontveinst 

niets, wy moeten het toonbeeld dat zy van ons 

opgeeft, onöphoudelyk betrachten en ’er nut uit 

trekken, maar niet doen, zoo als de Apostel zegt: 

als een man, die zyn aangeboren Aangezigt bemerkt 

in een Spiegel, want hy heeft hem zelven bemerkt, 

en is weggegaan, en heeft ter fond vergeeten hoe¬ 

danig hy wart-, 

V r. Wy zyn nu aan het Lagchen gebragt, 

dl? 

\ Jacobi I. 23. 
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die Pasfie valt my hier teffens in het oog in ƒg. F» 

Maar waarom is zy een Pasfie ? 

A w. Om dat zy zoo wel als hét Schreien, het 

Toornen, het Schrikken, enz., een prikkel van 

zekere doening is, in onze gemoederen inge- 

ftort, en bewerkt door het bloed dat onöphoude- 

]yk door ons hart loopt of gonst, naar maate het be¬ 

weegrad onzer zintuigen, dat van onze denkbeel* 

den,en dit wederom dat van onze driften,met kragt 

voortdryft; ’t welk dan zoo weder onze voor- 

neemens en doeningen aan het gaan brengt, doet 

werken en woeden. Welke Pasfien nu ons Aan» 

zigt meest ontvormen, en van de hevigfte Ge» 

baarden verzeld zyn, die zyn in het algemeen ge- 

fproken de hevigften, en in ’t byzönder is die 

In een Menfch de Hoofdpasfie. Gelyk nu de 

Vreugd of Blydfchap in een aangenaame ontroe¬ 

ring beftaat door indruk van eenig wezenlyk ge» 

Wenfcht goed ’t welk men bezit of geniet, ver» 

krygt of zig toeeigent, zoo beftaat het Lagcheri 

in een hooger trap van die ontroering en indruk. 

Gy ziet hier een Vrolykaart, met de wenkbraau- 

wen boven de oogappellen naar boven, en aan 

de zyden van de neus naar beneden getrokken, 

de oogen byna gefloten, de mond een weinig 

geopend dat men de tanden ziet, en de hoeken 

agterwaarts naar omhoog, veröorzaakende een 

zwelling in de wangen,zoo, dat de onderfteoog¬ 

leden tegen de oogen uitpuilen: In deeze drift 

vol* 
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volgen de trekken van het Wezen malkander \ 

want die van wenkbraauwen, mond en wangeri 

trekken te gelyk naar om hoog. Die Pasfie ver» 

fchild in uitbeelding, en alzo ook in aftie weinig 

van Spotzugt, waarom wy haar onder één Por¬ 

treten als tot één Hartstogt of Eigenfchap heb¬ 

ben gebragt, fchoon zy anders eenigzinis ver- 

fchild; om ook in de Phyfiögnomikünde, een 

veel-Lagcher van een Spotter te onderfcheiden^ 

komt het maar op weinige liniamenten aan. 

V r. Zoo is Spotzugt dan het uiterfte van d© 

drift die ons doet Lagchen ? 

Aw. Gantfch niet. Ëigenlyk zou Spotzugt $ 

als ’t Ter op aan komt een Pasfie apart zyn ; en 

het uiterfte van Vreugd en van Lagchen betref¬ 

fende, die Hartstogt kan zoo vér gaan dat ’er 

voorbeelden zyn van luiden die door verrasfing 

van te grooteBlydfchap, daadlyk geftorvenzyn. 

Nu zien wy dn,s van deeze zes, evenwel meest 

gunfiige Driften, tot een ganfch tegenftrydigé 

gëbragt, tot Veragting, (diein fig. G vertoond 

word.) Zy is het die zig met af keer ontfteekt, 

diezigontroert over voorwerpen, inhaarzia,of 

in den aart yeragtelyk, en ze verfmaad,meteen 

nedergetrokken voorhoofd dat de wenkbraau- 

wen verdikt, en een fel en kragtig oog, dat het 

voorwerp verontwaardigt. Zy is veelal hetdoor- 

gaand^ kenmerk der Bedilzugt, der Verwaand¬ 

heid, der Onkunde,en der Trotsheid;men \r:d 

F 
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meer dan te veel Menfchen in wier hart zy een 

hoofdperfonaadje fpeelt, en de rollen geduurig 

op de Aangezigten uitdeelt; die alles berispen, uit¬ 

genomen zig zelve en het hunne. Haar hoogde 

trap en uiteinde is Nyd en Haat. Met haar he¬ 

il uiten wy onze eerde Tafel van Phyfiögnomi- 

fche Hartstogten en in haar ligt de overgang tot 

de ongundige. 

Xe. A F D E E L I N G. 

Vr. \Y7e-lke va^en ’er nu °P de tweede Ta- 
W fel aan te merken ? 

Aw. In de eerde plaats de Droefheid, (aldaar 

met H gekenmerkt) zy bedaat in een verdrieti¬ 

ge kwyning over aangedaan leed of ongeval, en 

is het tegenbeeld van Vreugd. Men ziet hier 

het voorhoofd gekreukt, en de binnende einden 

der wenkbraauwen ip ’t midden van het zelve 

opgehaald, de gezigtappelen duider, de oogen- 

ïeden gezonken, en de hoeken der neusgaten te 

zaamen met den mond naar beneden getrokken. 

In deeze Pasiie, is het hart allerderkst aange¬ 

daan , meer als in andere, en zy verteerd het 

Lighaatn en de geesten meer dan alle andere; 

waar men deeze tékenen byëen ziet, vind men 

of uit den aart van het Temperament zelve, of 

uit ophooping van rampen, en door hebbelyk- 

heid, onfeilbaar een droefgeestig en zwaarmoe» 
die 
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dig Mensch : zelfs waar die tekenen niet meer 

zyn, laaten zy tog haar indruk na in die gezette 

trekken van het Wezen, welke tot Liniamenten 

geworden zyn, en men kan ’er even zeer het 

treurig gemoed dat in den boezem fchuilt, uit 

voorfpellen. Op haar volgt onmiddelyk het 

Schreien of die Pasfle welke meest uit Droefheid 

geboren word, (en met I getékend is,} 

V r. Meest uit Droefheid! ik zou gedagtheb¬ 

ben altoos. 

Aw, Verre daar van daan. Men weent, eri 

flort ook traanen uit Medelyden en Weekhartig¬ 

heid, uitSpyt, Wraak en Woede: doch,dat in 

de oorzaaken verfchillend foort van Schreiëiip 

is in de uitbeelding meest éénflachtig, en maakt 

ook weinig verfchil ten opzigte van de Regeleii 

der Phyfiügnomiekunde; in deeze moeten wy haar 

flegts befchouwen als het exces of de hoögftetrap 

van Droefheid, en ons dan verder niet langer 

by haar ophouden. Luiden die veel zorgen of 

wederwaardigheden hebben, die veel moeten tob¬ 

ben, en wien het niet wèl naar den zin gaat, nee- 

men gemaklyk dit Karakter aan: hun gefronst 

Voorhoofdsvel, en de naar buiten omgekrulde 

onderlip, kenmerken dat inzonderheid; en voorts 

het aan de zyden der neus nederzakken der wenk» 

braauwen , en het zakkefi der wangen , en 

wangfpieren; waartegen de mond weder ryst , 

(gelyk ook de wenkbrauwen naar de kant van 

È 3 ëë 
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de ooren,) doch weder zakt aan zyne beide hoe* 

ken daar tegen over naar beneden te zien, zyn in 

ontevreden’ Droefheid merkbaarder. Nu volgt 

Pyn, anders Lighaams fmart (in fig. K) naar het 

leeven,in haar volle kragt afgefchetst: en als dan 

gelyk deeze meeste Hartstogten, wanneer men 

die in haar hevige werking of kragt befchouwd, 

gemakkelyk te kennen en teonderfcheiden;maar 

merklyk moeielyker, en zomwylen zeer bezwaar- 

]yk in haar zwakke trap van werking , of dan, 

wanneer flegts de natrekken of overgebleeven 

Liniamenten meer aanwezig zyn, en het daadlyk 

gevoel van Smart lang voorby is. Gy befchouwt 

hier de wenkbraauwen meer dan in Droefheid, 

aan de zyden der neus nederwaarts getrokken, 

en digter aan malkander , de oogappelen byna 

geheel onder dezelven weggefchoolen, en de 

neusgaten onder de oogen naar boven getrokken, 

de mord geopend, en meer agterwaarts, wel¬ 

ke te deezer plaatze byna een vierkante figuur 

maakt. Niet alle Smarten hebben gezamenlyk 

deeze tekenen byëen ; ook niet alle pynlyders 

maaken juist diezelfde Wezenstrekken: ik ftel u 

die flegts voor om in deeze Weetenfchap een 

denkbeeld te vormen. 

Vr. Dat begryp isookzoo, wantyderMensch 

naar dat de vorm van zyn wezen is, en het maak- 

fel van de deelen die dat uitmaaken, is in yder 

Hartstogt verfcheiden i ndftïén, een gevleesde an¬ 

ders 
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ders dan een magere, een grofgebeende anders dan 

een fyngebeende, enz. 

A w. Juist, en dit heeft hier ook plaats ten 

opzichte van de Pyn, die verfchillend ontgaat 

en werkt, naar datdePerfoonenofdeoorzaaken 

zyn , en naar de flerkeren of zwakkeren indruk die 

de hersfenen uit die gevoeligheid ontvangen.Thans 

heb ik afbeelding L te verklaaren, naamlyk de Be¬ 

geerte , die fterke aandrift tot verkryging.... 

V r. Hoe! flapt gy van Pyn reeds af. Waar¬ 

om fommige Pasficn zoo kort verklaard,en u by 

anderen gelyk Aandagt, Eerbied, Verwondering, 

enz. zoo lang opgehouden ? 

Aw. Om dat de eerften bekend, en voor yder 

befchouwer kennelyk genoeg zyn om niet veel 

Uitleg noodig te hebben ; de laatfte foort daar en 

tegen, vereifchen dagt my eenige meerder op¬ 

heldering, om dat ze in zig zei ven minder merk¬ 

baar zyn , of minder zoo als men zegt eclatee* 

ren. Begeerte dan, is veelzins: in de weetzugt heeft 

zy niet weinig betrekking tot Aandagt>zy is diePas- 

fie welke ontftaat uit aandrift der Geeften op de 

verbeelding van zodanige voorwerpen die verge. 

noeging geeven, of gelukkig maaken, in ’t vervul¬ 

len onzer wenfchen, ’t zy afweezig om te ver- 

krygen, of tegenwoordig om te behouden. De 

kennelyke trekken in het wezen van zulk eenen 

die door zyne Begeerten vervoerd word, zyn 

hier (volgens decze Figuur') voornamelyk dee- 

E 3 
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ze: de oogen wyder als gewoon, cn branden» 

de; de wenkbraaiïwen zaamgcdrongen, en voor» 

uitgezet, de mond een weinig open , de hoeken 

deszelven wat agterwaarts opgetrokken , en 

de tong tegens de lippen aanfpeelende..«=.» Ik 

zie u met begeerte reikhalzen om hier meer van 

te hooren , dan ik zal ’er flegts dit weinige nog 

maar van zeggen, en waaruit gyinuwe Pbyfiög- 

nomifche bcöefeningen veel nut zult kunnen haa¬ 

ien, dat vermits de wezendrekken zig meer of 

min derk vertoonen , naar het begeerde geagt 

of gefchat word, of naar dat de aandrift der Be¬ 

geerte kragtig is, men ook in het Wezen eeni- 

ge vreesachtige trekken befpeurd; naamlyk, zoo 

lang Begeerte het begeerde goed nog is begeeren- 

de : waar van dit de reeden is, dat deBegeerder 

in dat tyddip tuflehen hoop en vrees daat, om 

het begeerde te zullen erlangen, maar dat ven- 

kreegen hebbende, of tegenwoordig zynde, dan 

vcrwisfelen die pynlyke zig in blyde trekken en 

yerëenigenzigtot Vergenoeging die wy (hier voor- 

rig. D) befchreeven hebben. Die middelingen, 

ook in alle andere Hartstogten, moet eenPhyfiÖg- 

nomijl wel verdaan, en ’er naauwkenrig agt op 

geeven. Hoe derker nu de drift is tot het be¬ 

geerde , zoo veel derker trekkingen befpeurd 

. men ook byzonderlyk in den naa vooren uitge-, 

rekten hals van dit beeld van Begeerte. — En 

daar mede wende ik my tot de vyfde figuur (letter 
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M) tot de elk affchrikkende Schrik, en haar 

fchrikverwekkend afbeeldfel. 

Vr. Alle die hier nu volgen, zien ’er waar- 

lyk niet zeer vermaaklyk uit. Wel nu van de 

Schrik. 

A w. Zy is die Pasfie welke ’t minfl in onze 

magtis, en geheel niets van ons verftand afhangt. 

Gy ziet haar hier verbeeld met een bleek, ont¬ 

daan Wezen , de wenkbraauwen in het midden 

hoog opgetrokken, de vleezige deélen van dezel- 

ven uitgezet, en tegen malkander aangedrukt 

nederhellende tot op de neus, en weder van de 

neusgaten naar de Oogen gedrongen , die wyd 

open Haan , de appelen dryver.de, het gezigt 

meer beneden- dan bovenwaarts geplaatst, de 

bovenfte oogenleden zig onder de wenkbraauwen 

verfchuilende, en de onderfte door de perfing 

gezwollen, uitpuilende; de neusgaten opgetrok¬ 

ken door het opfparren van den mond , ook de 

fpieren der wangen doende zwellen; de hairen 

verwilderd opflaande , en de lippen beftur- 

ven: alles meer of min, gelyk by alle de andere 

Pasfiën gezegd is, naar dat de drift in de door- 

ftraaling der geeflen zig op de fpieren aanzet. 

Zie daar de voornaame kentrekken die zig op die 

Hartstogt in het Wezen vertoonen; wy zeggen 

niets van de fchuuwheid en de bloode ongeruft- 

heid in de houding en geüalte van een Schrikdg- 

tigen, flegts eenige van deeze merktekenen in 

E 4 ’t Aan- 
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?t Aangezigt, of bloot in de oogen , vertoonen 

pnsldat zwak in ymands gemoed , inzonderheid 

wanneer de fchrik uit vrees ontftaat, een zwak 
’t welk het minst verzetlyk is, en van welker 

pntroering men zig niet kan ontdaan, zoo miq 

$ls van Verwondering \yaarzy eënigzins naartrekt, 

doch oneindig heviger werkt ; want de fchrik 

heeft menigmaal een Meusph een gevaarlyke 

ziekte op den hals gehaald,'in dén nagt doen 

V.eröuden en gryzen, en hem zomwylen zelfs 

plotzeling gedood. Van dc Schrik kome ik 

nu tot de Gramfchap of Toorn: dan vermits ik 

haar als de woedendlle en gedugtfte van alle 

Hartstogten, meermaal in myne Ldfen zal aan* 

roeren, zal ik het thans kort met haar maakenj, 

en haar maar alleen Phyjiijgnomifch, en na haar 

tekening befchryven, 

V r. Is zy niet nog ruim zoo mis vormig van. 

wezen als Pyn of Schreijing ? 

Aw, Ja ze. Befpiegelmetmy dielosgelaaten, 

tomelooze en opftuivende drift in fig. N. Zie 

haar wanftallige fpoorelooze gedaante, haar hard 

gekreukt voorhoofd, tuflchen beide de oogen 

met diepe plooijen zaamgetrqkken, de neusgaten 

als die van een bruisfehend Paard opgefpalkt, 

de lippen tegen elkanderen geperft, doch de on- 

derite in het midden tegen de bovènfte uicilee* 

kende, de aderen van de flaapen des hoofds op- 

ggfpannen, gclyk,'ook die van den hals, fchieten,” 

dc 
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de daar na toe, meer of min naar dat die drift 

zig verheft, doch de wenkbraauwen houden 

geen vafte trekken, want die zomtyds öp de oo* 

gen aan de kant van de neüs getrokken worden* 

veranderen wel eens volgens dc reizing dier I*as* 

fie , in een vlammend opflag naar om hoog, 

daar de plooijen van het Voorhoofd zig dan na 

verfchikken; de tanden flaan knarsfend, zoo uit 

de or.tflelde gemoeds drift, als om de verbitterd” 

heid fomwylen in het wreeken, of in de begeer¬ 

te om daadlyk te beledigen, uittedrukken ; en 

waar van , in liet hoogste van die Hartstogt , 

het fchuimend fpog ten mond uit bruisfchende , 

een by téken word, maar door dien in deezeteke* 

ning, de mond met de lippen over den anderen 

gefloten is, kan men hetknarfetanden zoo klaar 

of duidelyk niet zien. 

Vr. Welk een monfter is Gramfchap niet! 

Foei, ik yze van haar aantezien. Is zy altoos 

zoo vreesfelyk ? 

A w. Ik vertoon ze u hier gelyk ik alle andere 

Pasfiën doe, in de kragt van haar werking, in 

haar hoogfl vermogen. Niet altoos is zy in dat 

toppunt, niet by alle oploopende lieden is zy 

zoo woedende, niet allen , hebben die tekenen 

by\een; waar van de opgefpalkte neusgaten , de 

vlammende oogen , het tandenknarsfen en 

fchuimbekken, uiterüen zyn: in eenigen vind men 

$ieeze, in fommigen weder andere, in geenen is 

K 5 zy 
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zy dus, in deezen zoo, al naar dat het Tempera¬ 

ment is, of de drift zig verheft, of bedaart door 

overheerfching van de reeden,want ,daar de meefte 

Gemoedsdriften haar vafte 1 entrekken in het We¬ 

zen hebben, vind men in deeze maar fommigen 

die zig alzins éénzelvig vertoonen. Haar kort- 

ftondige hevigheid fixeert die trekken riet genoeg 

tot Liniamenten , en daarom moet een Phyfiög- 

nmiicus in ymanddiehy buiten drift ziet, (gelyk 

hy meeft de Menfchen moet beöordeelen als zy 

in hunne gelaten houding 'en onge.pasfi'éneert zyn) 

in het oordeelen of hy deeze Pasfie bezit, en 

zulks zyne heblykheid is? meer op de volheid 

der aderen, de geelroode verwe des Aangezigts, 

de kleur en ’t maakfel der oogen, en voorts Gp 

de wezensömtrek, en het zaamenftel der Hoofd¬ 

beenderen, op het Temperament en de Decen- 

tia letten, dan op trekken of lynen: want zelfs 

de Schrik , hoe kortftondig , heeft bepaalder 

trekken en die gewoon zyn zig meer en beter 

te zetten. Niettemin kan een Aanzigtichouwer, 

met fommige ftukken uit deeze befchryving, 

(die wel eens, in een driftigen toornigen die bui¬ 

ten drift is, maar wiens bebbelykheid deeze Pas¬ 

fie is, Wezenskenmerken nalaaten,) zyn voor¬ 

deel doen, cn ze zig ten nuttemaaken. Onder- 

tufichen is deeze Hartstogt de gevaarlykfte van 

allen die’er zyn, ten hoogfte aftekcyren, en al- 

iernoodigft tc breidelen of te keer te gaan, 

fchaad- 
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fcftaadlyk aan zigzelven, en aan anderen; wel¬ 

ken zy dikmaals op verfcheiden wyzen voor al¬ 

toos ongelukkig maakt. 

Vr. Nu de Spiegel by der hand! laat een op- 

lóopende dolkop in de verwoedheid zynerGram- 

fchap, zyn wanheblyk, mislyk Wezen daar in 

bezien, en hy zal ’er zelf van fchrikken: zyn 

Martiaal, misvormt ftuurs en donker gezigt zal 

hem zelf tot een afgryzen verftrekken. 

Aw. Waarlyk, men behoorde hen die altoos 

te toonen : maar zy zouden de tyd niet eens 

neemen om ’er in te zien; want namen zy die, 

zy zouden redeneeren, en dan niet toornig wor¬ 

den , gelyk de Philofooph die op de Jaftertaal 

eens fnooden, niets anders zei, dan ik Jla in 

cverweeging of ik 'er driftig om wil worden, en 

zeker in dit overweegen, in dit willen legt het 

gantfche Geneesmiddel van onze kwaade Pasfiën. 

De reeden is ’er het eenige en groote Antidoot 

voor. Gy fpreekt van Spiegels, maar in der 

daad fommige oude wyzen en zecdenmeesters van 

de middeneeuwen hadden de gewoonte by zulke 

gelegenheden, by het werken vaneemgênadeeli- 

ge Hartstogt in hunne Discipelen, hen een Spie¬ 

gel voor te houden; en ik twyfel niet of het 

zou nog dienst doen. -Nu zyn we aan (fig. O) 

de Nyd, die voortbrengster en tcfiens vermoord- 

ster van groote Geeffcn en Verpanden: want vvy 

klim* 



76 Phyfiögnomijihe Catechismus. 

klimmen nu zoo op tot de yfielykfte en ver- 
woedste voorwerpen van befchouwing, 

V r. Welnu, wat heeft de Physiognomia 

fiaarentwege noodig te wedren? 

A w. Gy ziet haar hier afgebeeld met een ge- 

fronft voorhoofd, de wenkbraauwen weg gedoo- 

ken, de gezigtftraalen vol fierheid naar de zyde 

des voorwerps gekeerd waarüit de beroering van 

deeze Pa fie ontftaat, met een afgewend aange- 

zigt; de onderlip fteekt verder uit dan de bovenfte, 

de hoeken van den mond trekken agterwaarts naar 

beneden, waar door de fpieren van de wangen zig 

ingebogen vertoonen. Zy; heeft met Veragting 

(fig.G) in ons eerfie Tafereel befchreeven, een en 

dezelve aanritzeling , alléén met dat onder- 

fcheid, dat de enkele Veragting ontfieekt en zig 

ontroert over voorwerpen doorgaans haar ver¬ 

ontwaardiging waardig , de Nyd in tegendeel 

zulks doet meefi: over pryswaardige zaaken, 

waarover zy zig billyk moest verblyden; want 

zy is afgunftig over het welwezen , de voor- 

fpoed, en gemoedsgaven van haar Evennaasten, 

ziet die met fcheele oogen aan, en veragt ze; 

men noemt haar om die reeden ook Jlfgunfl; 

in haar beeldenis, word het gezigt Herker in de 

hoeken van de oogen getrokken dan in Veragt 

ting: bezie de eerste prent nog eens, en gy 

zult in beiden een groote betrekking tpt elkander 

befchouwen , als gy de moeite neemt hen zaa- 

rnen te vergelyken, V.R. 
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Vr. Wat nut trekt de Aangezigtkennis nu uit 

die befcbryving ? 

Aw. Dat zy, gelyk uit alle de andere over 

de kennelyke Pasfiën , wanneer haar Menfcben 

voorkomen, die alzulke tekenen, dus of zoo af* 

gefcheiden, of te zaamen geftelt, hebben, daar 

uit opmaakt of leert opmaaken derzelver ziels 

neiging; Karakter, aart, en inwendig Geitel , 

naar de Hartstogten en Lydingen die het zelve 

beheerfchen; dat zy yders Hartstogtswerking 

wel kenne, en weete wat kenmerk die in de tro- 

niën maakt, of nalaat; derzelver trappen van 

werking , aanprikkeling en ftilling ; en hoe zy 

zig van die kennis en die waarneemingen beft be¬ 

dient in het beöordeelen over den Menfch, 

Thans zyn wy nu aan de laatfte figuur van onze 

Hartstogts tafelen gekomen , gemerkt met letter 

P, deczefteltu de Wanhoep voor, nog de ysfe- 

lykste van alle Pasfiën, want daar de Gramfchap 

ligt anderen vermoord, doet zy het zig zelve; 

zy is in den Menfch de hoogste trap der Droef¬ 

heid, der Mistroostigheid , of der Pyn ; meteen 

volflagen wróakluft, wederftreeving en opftand 

tegen zig zelf , en tegen zyn noodlot. Haar 

Portret verfchild weinig van dat der Gram¬ 

fchap: houd ze eens tegen elkander, en gy zul; 

zien dat de onderfte lip alleen hier wat dikker 

omgekrult is, waar door de knarsfende tanden , 

voor het gezigt meer blcotgefteld werden; de 

over 
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overige trekken des Aangezigts zyn meeft gelyk* 

doch llerker; de hoofdhairen in ’t byzonder, 

liaan veel meer overeind, en de oogen zyn ver¬ 

wilderd , om de zinneloosheid en ziels verbyfte- 

ring van wanhoop, en zelfsmoord haar uiterfle* 

die kort en verwoed werken, aantetoonen. 

V r. Voor dit laatlle drietal mogten de Spie. 

gels alléén wel in gebruik zyn. Ac h ! bezagen 

zulke geweldige vervoerden zig daar dikmaals in. 

Zult gy ’er my nu ook nog andere fchilderen? 

Aw. Gy hebt hier de mogelykste gehad, dat 

zyn die met de zigtbaarste trekken des Ménfche* 

Jyken Wezens, waar in dekenlykstegewaarwor- 

dinge der ziele en der gemoedsgefteldheden be- 

fpeurd worden; gemerkt, alléén de meestduide- 

lyke en de kennelykste veranderingen der fpieren , 

op de bewerkinge der onderfcheiden driften, in 

het Wezen van denMenfch, maar zyn uittedruk- 

ken door woorden, pen-pcnfeel en naaiditree- 

ken ; de overigen of geheel niet, of zeer be- 

zwaarelyk ; gelyk daar is de Hoop , Liefde , 

Vrees ^ Schaamte , enz. wier beeldtenis moeije* 

lyk zou te maaken zyn. In allen nu werkt Lig- 

haam en Ziel te zaamen; het is daar door dat de 

Menfch levendig en werkende is: en zonder de- 

zelven, zouden de Lighaamen in een lustelooze 

ledigheid zig verteeren, gelyk wy zien in Zie¬ 

ken en verzwakten, in wien alle driften afnee- 

men en verminderen, vermits de Leevensgee. 

Hen 
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ften weggaan, die daarom ook de minfte Pasfiën 

hebben ; gelyk de fterkfte Menfchen ’er de 

meefte en de kragcigfte hebben, daar een Phyfi. 

ögnomift wel naauwkeurig op moet letten. 

XP. AFDEELING. 

Vr. Ir Tebben \vy dan nu alle Hartstoch* 

JLjI ten, Werkingen of Lydfngen der 

Ziel gehad, en hebt gy ze my verklaard, welke 

>er te pas komen in de Physiögnomiekunde, en 

in de befchouwing de Aangezigten ? 

Aw. De voornaamlten, Ik heb u die afge- 

beeld en befchreeven welke meed tékenen, of 

zig het zigtbaarflvertoonen op de Wezens: daar 

blyven ’er ru nog eenige weinigen over van dat 

flacl^, doch die zyn geen enkelde Pasfiën meer 

Vr. Hoe enkelde Pasfi'én, wat verdaatgy door 

die uitdrukking? 

A w. Ik zal ’t u zeggen. Eigenlyk zyn ’er 

drie foorten van Pasfiën of Hartstogte*n. Ver" 

wondering, Liefde, Haat, Begeerte, Vreugd 

en Droefheid zyn (1) enkelde; Vrees , Hoop, 

Wanhoop, Stoutmoedigheid en Gramfchap GO 

zaamengejlelde Hartstcgtcn, uit welker meeniger 

lei ondermenging, weder menigerlei andere out'' 

ftaan, die alle onderfcheiden kunnen befchre#. 

ven. 
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ven, en ook door byzondere trekken in de Aaiii 

gezigten waargenomen worden, mén noemt die 

Cs) gemengde Hartstogten, Omdat ze , gelyk de 

enkelde door byëenvoeging of verdubbeling tot 

zaamgeflelde worden, ook alzo door verfcheide* 

nerleie ineënvloeijing, onderfcheidene Mixta of 

Mengfelen maaken,gelyk daar is hier in de e e r s t e 

Kl ass e, dë Verrukking, de VerbaazinghetMe- 

delyden, deYverzugt, de Haat, en de Woede, 

indeTjWEÈDE, het Verdriet iftet vermaak of 

inet vrees vermengt, de Toofn van vrees veri 

zeld, de Vrees met nieuwsgierigheid of begeerte, 

de Yverzugt gemengt met wangunst en afkeer, 

de Verwondering verzeld van fchrik , de Gram* 

fchap overflaande tot raazerny enz. en in de 

Deröe Klasse de Mengfels van Pasfiën waar' 

'er ongeregeld drie, vier en meer, verfcheiden- 

lyk zaamenloopen , en zig verëenigen door on» 

derlinge bertekking , en itryd. 

Vr. Hoe oneindig verfcheidenlyk, word niet 

onze Ziel bewoogen ; en dat alles drukt zig in 

onze Wezens uit, welk een wonder ! Ei deel 

my ook deeze ondermengingen Van Hartstogteri 
mede. 

A w. Ik geef ’er u hier eenigen van tot een 

Schets, in dit derde tafereel. Gy ziet daar in 

«le eerfte plaats (by letter Q) het Medelyden, 
een eeoigermaate vermaaklyke met droefheid 

vermengde Aandoening, waar door wy met 

eene 
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eene tederhartige deelneeming in onheilen die 

ons niet betreffen, als belang Rellen; gaande 

gemaakt zynde door de rampfpoed of het lyden 

van anderen, ’t welk ons gemoed verweekt. De 

wangen in zodanig een Pbyfiögnomie, zyn opge¬ 

trokken , de meer naar boven dan beneden be- 

weeglyke Bakfpier, en Muskei die van het Tuk- 

been fpruit , is geneigd meer dan in andere 

Menfchen zig optetrekken, ondervvyl dat de mond 

een hebbelykheid heeft van zig intetrekken , en 

te openen ; de oogen zien nederwaard, het vel 

naar mond en neus toe , en boven aan de oog¬ 

hoeken by de wangen , is een weinig gerimpeld, 

of genegen zig te rimpelen, en het hoofd heeft eene' 

gefteldheid tot voorover bukken. 

,Vr. Staat die goedaardige en gevoelige ge¬ 

neigdheid niet meer in onze macht dan alle an¬ 

dere Driften ? 
Aw. Zy doet ons geen grooter deelgenoot der 

elenden van anderen worden, dan over het al¬ 

gemeen genomen ons behaaglyk is. Verydelde 

kans van hulp in ’t voorwerp vah haar beklag, 

brengt haar tot Verjlaagenheid; haar hoogfte trap 

is traanen ftorten, en dan komt zy tot haar uy- 

terfle dat is Droefheid, Byna gelyke fpiertrek» 

kingen ontdekken zig in veele opzigten in Ver- 

Jlaagenheid : (figuur R) die Hartstogt welke zoo 

duidelyk de neerflagtigheid des harten op onze 

Aangezigten fchildert ; zy is een mengfel van 

F Droef- 



82 Phyfiognomifche Catechismus• 

Droefheid en Verdriet, welker uiterde Kwyning 

is. Wie met deeze Pasfie zyn aangedaan , heb¬ 

ben een bukkend hoofd, een weinigje naar een 

van de fchouders overhellende; meer bukkende 

en overhellende naar maate die Lyding aanhou¬ 

dend, of tot een hebbeiykheid geworden is; de 

oogleden nedergezonken, de oogappelen duister, 

het oogwit geelagtig, gelyk ook de verf des Aan- 

gezigts naar het vaale trekkende, de oogkring is 

meede vaal, de oogen daan flaauw in het hoofd, 

en by de neus langs naar beneden geflaagen ; de 

kanten der wenkbraauwen zyn in ’t midden des 

voorhoofds meer opgetrokken dan aan de zyden 

der wangen, de neusgaten iets neêrwaard getrok¬ 

ken , de mond een weinig open, maar defielfs hoe¬ 

ken naar om laag gedrekc, de lippen zyn bleek, 

en alles geeft te kennen de onaangenaame kwy- 

ning die hetLighaam lyd,in het welk de Ziel veel 

ongemakken van het kwaad of gebrek ontvangt 

dat de indrukfelen der hersfenen haar voordel¬ 

len. 

Vr. VerHaagenheid ziet ’er evenwel zoo af- 

zigtig niet uit als het volgende Afbeeldfel [S] 

foei! dat is een duurs Wezen. Wat is het voor 

een Karakter? 

A w Het is dat van de Haat, Dogter van Nyd 

en Wraakzugt; en dewyl zy daar een groote o- 

verëenkomd mede heeft, vooral met de Nyd uit 

Afgund, en met deeze in haare uitwendige be- 

wee- 
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weegingen byna gelykvormig is , zoo valt ’er 

weinig verfchil tuffchen die beiden aan te wyzenj 

alleen het voorhooft is meer gefronft en door 

het nedertrekken der wenkbraauwen als voorover 

hangende , de wangen zyn ingetrokken , en 

de mond en lippen loopen hoekig. Gy weet, 

de Haat is die ontroering welke door de geesten 

veroorzaakt werdende , de Ziel aanzet om die 

voorwerpen welke haarals fchaadlyk voorkomen, 

verregaand te verachten , of’er zig van te ont- 

Haan; men noemt haar ingeworteld als zy met 

Wraakzugt vermengt, verouderd is geworden: 

dan, en wanneer zy eene hebbelykheid word, 

etst zy vatte trekken op de Tronie van ymand 

die daar door Phyfi'ógomicé kenbaar word dat hy 

een haatdraagend Menfch is, overgaande tot die 

overmaat welke wy wrok noemen, ’t welk haar 

uiterste is. 

Vr. Altemaal haatelyke naamen, gelyk men 

alles met dat Epitheton tékent wat verachtelyk, 

lelyk en verontwaardigende is, als, van die haate¬ 

lyke Pasfie , de Haat , afkomftig. Nu moeten 

wy, meeneik, zoo ik wel onthouden heb, de 

Verrukking, de Verbaazing, de Yveraigt en de 

Woede hebben, Is letter T niet de Woede? die 

ziet ’er al mede zoo afzienelyk uit. 

Aw. Neen, het is een gemengd Hartstogte* 

lyk Karakter , dat naamlyk der Toorn of Gram• 

fchap verzeldvan Trees. Ik heb u thans van de 

F 2 EERS- 
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eerste Klasse der Mixta , drie ftaaltjes 

gegecvcn van de voornaamfte, en van die welke 

in de Phyjiögnomiën meest voorkomen ; en nu 

ga ik ’er u in ’s gelyks drie gee ven van de t vv e e d e 

Klasse. De Verrukking kunt gy ligtlyk uit 

Verwondering in ons Ie. Tafereel opmaaken; zy 

verfchild daar weinig van, en komt in onze Kunft 

ook zeldzaam te pas. De Verbaazing , grenft 

mede zeer na aan Verwondering, en heefc enkel 

iets van de zagtste trekken van Schrik, beneffens 

de opgeheven wenkbrauwen , blinkende oogen 

en open inwaards getrokken mond van Vrees. 

Ymand die zig ligt en dikwils verbaaft, fixeert 

de eerfte en laatfte trekken inzonderheid in zyn 

Wezen, en maakt zyn ligtöntroerend Gemoeds- 

geftel daar altoos kenbaar aan. De enkelde T- 

verzugt, verfchild in Aanzigthouding en Afbeel¬ 

ding weinig van Nyd of Afgunft, en zy kan 

daar door genoegzaam verklaard worden; en wat 

de fVoede belangt, zy is het uiterste van Pyn, 

ofGramfchap, of Wanhoop , die ik u mede reeds 

befchreeven heb voor zoo ver een Phyfiögno- 

mistnoodigheeft daar kennis van te hebben, om 

zyn oordeel te grondvesten. Zie daar de reeden 

dat ik ze heb overgeflaagen ; gy kunt derzelver 

Uitbeelding zeer wel ontbeeren. 

V r. Wel nu dan van de tweede Klasse, 

de Verdubbelde zaamenftellen van Hartstogten ! 

Wie, zeide gy, hebben wy hier eerft ? 

A ',v* 
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A w. De Toorn met Vrees vermengt, op de prent 

met T getékend, alwaar u het ingezonken oog,. 

de nedergetrokken verdikte wenkbraauwen , de 

opgekrompen wangen en mond , na beneden 

toe een weinig ingetrokken als by Haat, dui- 

delyke tekenen geevenwaar gy deeze kenmerken 

vind van een grammoedig, oploopend en korfe- 

lig Menfch, die egter Vreesagtig met een is, en 

de uitwerkfelen van wiens Toom gy weinig te dug- 

ten hebt. Nu volgt de Vrees , van begeerte of 

nieuwsgierigheid verzeld,dat is min die fchroomvoor 

het toekomend kwaad of rampen waar mede y- 

mand gedreigd word, als wel de Vrees, die zon¬ 

der het optegeeven nog wankelt , eenige moog- 

lykheid ziende tot bekoming van het begeerde 

waar men egter aan twyfelt, terwyl men tus- 

fchen hoop en vrees, ’er reikhalzende naar ver* 

langt: en dus een mengeling van Begeerte, 

Hoop, Wanhoop, Twyfeling en Nieuwsgierig¬ 

heid. Gy ziet haar hier met de letter U ge¬ 

merkt ; gy kunt daar deftrydige beweeginge van 

datflach van Vrees , klaar in de wenkbraauwen 

befpeuren, die een weinig tegen de neus opge- 

heeven zyn, als mede in de glinftering der oog¬ 

appelen, en in een onrustige beweeging derzel* 

ven in het midden van ’t oog; verders de open 

mond, die wat in waards getrokken is, zyndeaan 

de hoeken meer dan in ’t midden geopend, doch 

F 3 de 
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de onderlip meer binnen waard dan de bovenlip ge¬ 

trokken geeven haar (chroom klaar te kennen. 

V r. En ik befpeur ’er ook duidelyk een 

Nieuwsgierigheid , veriangst of Begeerte in , 

waar alle de houding van het Aangezigt aan be¬ 

antwoord. Zyn deeze welke gy daar opnoemt, 

altoos haar vaste trekken ? 

Aw. Zoo min als die van andere Pasfiën. zy 

veranderen naar de omftandigheden } naar de 

voorwerpen waar ontrent zy bezig en werkzaam 

zyn, in welk laatste geval alléén zy dan eindelyk 

yaste trekken worden. Ook zyn ’er veelerlei ma¬ 

nieren van een Hartstogt uittedrukken ; die 

ten vierde ook grootendeels afhangen van de 

wezensvorm, die tot de PhyfiÖgnomie der om• 

trekken behoord, waar over ik u zoodaadlyk on¬ 

derhouden heb: behalven dat elk ten vyfde die 

nog op zyn wys uitdrukt, door oorzaaken, die 

zeer menigvuldig , en moeielyk om te bepaalen 

zyn. De Phyfiögnomicus bekommerd zig alleen 

overdegewooniykste, fpoortdieop, enneemtze 

waar;en ook deeze,dedoorgaan$te,de meestbeken- 

de en gebruikelykste houdingen of Hartstogtgeftel- 

lennaamiyk, vanyderHartstogt, hebikuinalle 

de Portretten deezer drie Prentverbeeldingen > 

overal, in yder figuur afgebeeld. Immers, alle 

de verfcheiden vvyzen v/aar op één eenige Harts¬ 

togt word uitgedrukt, in zoo verfchillende Poor¬ 

ten van Tranievormingen; en zulks dan van al. 

Jen 
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len; u nittebeelden en te befchryven, zou een 

eindeloos werk zyn, zoo eindeloos als de ver- 

fcbillende uitwerkingen der Hartstogten aante. 

toonen naar maate van de onderfcheidene en me* 

nigerieië aart der voorwerpen die haar aandoen. 

Hier nu belangende, om weder op onze vermeng¬ 

de Vreescigtigen te komen ,zyzynrooder van kleur 

dan die beminnen, of alléén begeeren, maarniet 

zoo fchoon, en het rood helt naar het vaale ; 

de lippen zyn desgelyks; ookdrooger, wanneer 

de Hartstogt der Liefde, de Vrees in Minnenyd, 

Argwaan of Afgunft doet veranderen : en mist 

zy het oogmerk van baar begeerte, zoo dat een 

beginfel van Wanhoop de plaats derHoop inneemt, 

zoo beflerven de lippen om my zoo uittedruk- 

ken, zy krimpen zig in, de kleur verbleekt, en 

het Aangezigt neemt eenige trekken aan uit het 

Afbeeldfel leiter P. van ons tweede Tafereel. 

Vr. Wat volgt nu? Hemel! daar zie ik weer 

zoo een lely.k Portret. Die zig zoo in een 

Spiegel vertoond. 

Aw. Is op dat oogenblik het orgineel van de 

dogter van de Nyd. Thans zyn wy hier aan on¬ 

ze zesde figuur van deeze derde Hartstogtprent. 

Gy ziet daar met letter V gemerkt, de Tverzugt 

(Jaloufy) met Wangmjl en Af keer gemengd. Zy 

is de laatste der verdubbelde Mixta van Pasfiën, 

die ik u tot een voorbeeld , uit zeer veel anderen 

heb willen geeven. Gy befchouwd daar een Tro- 

F 4 . nie 
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nie’t welk van de Nyd weinig onderfcheiden is, 

een gerimpeld of gefronft voorhoofd, de wenk- 

braauwen gekreukt en weg gedooken , glins¬ 

terende oogen , de oogappelen naar de zyden 

des voorwerps gekeerd waarüit deeze drift ont. 

itaat, en onder de wenkbrauwen verfchoolen, 

zien de oogen daar met verachting op, onder- 

wyl dat het Aangezigt ’er van afgekeerd is; de 

appelen en het wit des oogs zyn onbeftendig en dwa¬ 

len in het hoofd, doch zyn vol vuur; de neusgaten 

zyn meer agterwaard getrokken dan gewoon , 

daar door meer open , vormt die beweeging 

eenige nedortrekkende plooijen in de wangen , 

de onderlip fchynt verder dan de bovenlip uit te 

ftèeken , de hoeken des monds wyken agter* 

waards , en zyn iets naar beneden getrokken , 

de fpieren der wangen zyn ingeboogen en eenig- 

zins hol, en het gantfche Aangezigt is ontftoken 

en wanflallig. Men zou dit Mengel ook de Af. 

gunjlige Joloufy of Afkerige Yverzugt kunnen 

noemen, die met de Verachting en de Veront¬ 

waardiging welke ik u hier vóór heb befchree- 

ven, groote ver wantfchap heeft. Met haar ein¬ 

digt de tweedeKlasse vanHartstogtmengin- 

gen, en ik fpoede my nu tot de derde. 

Vr. Maar gy vergeet het gemengde Verdriet, 

ile Verwondering van Schrik verzeld,en de Gramfchap 

overjlaande tot Raazerny, waar van gy gefproken 

hebt. 
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Aw. Ik gaa ze voorby, als in de Phyfiögno* 

miekunde mede van we.nig gebruik. De Ver¬ 

wondering met Schrik vermengd kan tot de Harts- 

togt van Verbaasdheid gebragt worden, en ver- 

fchild daar niet noemens van; de moeite althans 

biet waardig om ’er u een afzonderlyke Prent-, 

verbeelding of omfchryving van te geeven. En 

de laatste is maar het uiterste van Gramfchap U 

in de Ile. Plaat befchreeven, die het Aangezigc 

maar kortftondig misvormt, en daarom nooit of 

zeldzaam bepaalde of vaste trekken nalaat, om 

van veel gebruik te zyn voor de befchouwende Phy- 

siögnomik. Wy kunnen dan gevoeglyk tot 

deeze laatste rangfchikking overgaan, en zyn nu 

alzo aan onze Mengfels vanPasfiën daar ’er vier, 

vyf en meer, verfcheidenlyk zaamenloopen tot 

in het menigvuldige toeK waar van onze laatste 

befchryving een fchets by voorraad is geweest. 

Om u hier een denkbeeld van te geeven , zoo 

befchouw dit Tronie (letter W) daar gy de hoofd? 

muskelen die de Pasfiën op het Aanzigt uitdruk¬ 

ken , zodanig gefteld vind , dat zy ’er gelykty* 

dig verfcheidene aantoonen ; en als verëenigt, 

Nyd, Droefheid, Verachting, Gramfchap, Schrik 

en Haat te kennen geeven, welke alle te gelyk 

plaats vinden en om kunnen gaan in het Menfche- 

lyke hart: gelyk de gevallen ’er dan ook zyn dat 

zy werklyk plaats hebben; en dat de Wezens 

die ook laaten zien; en met onderfcheiding Jaa„ 

F 5 ten 
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ten zien aan Pbyfiögnomiekundigen, in kenmci- 

kelyke Aangezigtstrekken waarüit zy het Ge- 

moedsgeftel van zodanig ymand opmaaken, by- 

zonder dan, wanneer ze gefixeert zyn : immers 

wy weeten, dat niet elk Menfch maar één Harts- 

togt hem eigen, maar ’er verfcheidene heeft, 

dat hy enkelde, zaamengefielde en gemengde heeft, 

en onder deezen , één en zomwylen wel twee 

of zelfs drie Hoofdpasfiên, welke in hem praedo- 

mineeren of de overheerfchende zyn; wy weeten 

ook dat die allen, of eenigen van haar, al tef- 

fens en gelyktydig kunnen werken, en zig dus 

ook op ééns in het AangezigC vertoonen. 

Vr. is dit altoos de ftelregel der Phyfiögno- 

nomisten geweest? 

A w. O Ja, en de ondervinding heeft ze ons 

bewaarheid. Alles wat in ’t gemeen aan de Ziel 

eenige drift, aandoening, of gewaarwording ver¬ 

oorzaakt, doet het lighaam ook eenige bewee- 

ging ma&ken; en deeze beweegingen tékenen zig 

op het Aanfchyn, gelyk wy zien wanneer ymand 

vrolyk, droevig of pynlyk is, en om die reeden 

lagcht, fchreidt, of jammert. De Ziel nu heeft 

in haar gevoelig deel twee geneigdheden; en uit 

die belden komen alle Hartstogte-n voort, welke 

cerile heftaat in een beweeging der Ziel die in 

het gevoelig deel huisvest en veroorzaakt Word, 

om het geene de Ziel goeddunkt te willen op¬ 

volgend of ten tweeden, ’t geen zy fchaadlyk 

agl 
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agt integendeel te ontvlugten. Van daar de twee 

hoofdneigingen der Ziel by de Ouden, die zy de 

lVelluflige, en de Geweldige noemden: onder de 

eerften rekenden zy de eenvoudige Hartstogten; 

en in de laatften vonden zy de oorlprong der 

zaamengeftelde , der vermengde en heftigste. 

In de eerste foort, welke de goede en onfchul- 

digfte zyn, heerfcht by den Menfch een flaauwe 

omloop van bloed, en een zagte werking der 

fpieren: tot deeze al fterker en heviger worden, 

en zoo by trappen de kwaade , en kwaader Harts- 

togten geboren doen worden, die eindelyk door 

vermeerdering van aandrang en Circulatie, en 

zoo van fpierbeweeging , allerkwaadst en dan 

voorts tot haar uiterftens komen : waar naa 

zig dan ons Aangezigt Helt , en ook zoo traps- 

wyze fchikt en veranderd. 

Vr. Ik wenfchte van alle die vermengingen, 

en trappen van Reizingen inyderHartstogt, wel 

de afbeelding te zien. 

A w. Zulks is onmooglyk ; voor het minste , 

dat ware een onëindigen arbeid. De Tekenkonft 

voldoet egter, denk ik , als zy ons, ten einde 

gy ’er flegts een idéé van vormt, uit duizenden 

van dat zoo talleloos verfchillende flach , maar 

één ten fchets geeft, en zou het niet noodeloos 

voor de Kun ft zyn ’er meer te geeven, daar die 

tog zoo wydftrekkende is in haar beoefening en 

toepasfmgen , dat welke mime bepaaling men 

ook 
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ook zoude mogen maaken, deeze nog altoos te 

eng zou zyn voor den rykdom van haar uit¬ 

breiding en voorbeelden ? genoeg zeker! niet¬ 

temin voegen wy ’er nog een tweede by, om uit 

dien overvloed nog een Haaltje van verfchilligen 

aart te geeven , afgefcheiden van de voorige 

foort, het is dat dubbelgemeld zaamenftel van 

Pasfiën, waar in de Droefheid, het Verdriet, de 

Knaaging en Smarte, (welke de Latynen dikwyls 

door het éénige woord Dolor uitdrukken} al te 

zaamen op ééns haar perfonaadje fpeelen 1 gyziet 

het Afbeeldfel van dat Mixtum hier in de agtlle 

figuur, (letter X) en gy ontdekt ’er alle de hoofd* 

trekken in, eigen aan die vier hevige befïrydfters 

van het Menfchelyk gemoed. Zie daar een on- 

dergemengde Hartsüogt, die u, om op myn be¬ 

toogde Helling wegens de Verïeniging van Ziel en 

Lighaam, en de werking van de eene op de andere 

neder te komen , het toonbeeld geeft van een 

Wezen de tolk van een gemoed, waar Lyf en 

Ziel gelyklyk inlyden; of daar zoo wel het vlees 

door pyn en knaaging, als de geest door Droef¬ 

heid, Verdriet, Zielsfmarte en Wroeging te ge* 

lyk is aangedaan: welke Paslie of liever zaamen- 

loop van Pasfiën, zoo zy flegts eenigermaate aan¬ 

houdend is, of den Menfchdikmaalsbeheerfcht, 

de fchadelykste is van alle dubbelgemengde, en 

verre is boven eenige der enkelde in derzelver 

uiterfte trap of hevigste woede , om dat geene 

meer 
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meer alle vermoogens verfcheurt en ten onderen 

brengt, geene zoo , beide onze vaste en vloei* 

baare deelen langzaam uitmengeld en verteerd , 

geene zoo beiden Ziel en Lighaam zoo afmat, 

zoo verwoed en bederft, geene zoo alle kragten 

en leevensgeeden zoo ledig put en verdompt, 

en geene zoo ons Aangezigt, doet vervallen, 

ons misvormt en ontwezent , als deeze. Met 

baar als de allernadeeligde en gedugtste van alle 

Hartstogten, befluiten wy onze Voorbeelden van 

de d e r d e Kl a s s e der zaamen gemengde. De 

Toneelliden en Gebaarmaakers betrekken deeze 

aktien onder twee foorten welke zy noem en Mou¬ 

vement Compofé of verëeniging en Combat des Pas- 

fions of dryd van Hartstogten , van welke beiden 

wy hier nu een voorbeeld hebben gegeeven; en 

ik geloof dat gy door deeze twee voorbeelden, 

de overigen ligt zult begrypen , voor het minst 

zoo verre u dat noodig is, ter handleiding in de 

Wezenskunde als eenderhoofdzaaklyke gronden 

van deeze Weetenfchap. 

V r. Maar hoe ! gy Haat dat fraaie Aangezigt 

over ’t welk hier op deeze Prent de / datfl e figuur 

uitmaakt. Wat is zulks voor een gelaten Tro* 

nie door niet één trek ontfiert of misvormt ? 

A w. Het is dat der vreedzaame Bedaardheid of 

zoo gy wild der flille Gerujiheid ; een Wezen 

zonder eenige Pasiie , te kennen geevende die 

gemaatigdheid der Ziel , die zagte en zoete Ge* 

mceds. 
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moedskalmte, welke aan de Goedhartigheid, en 

de Deugd zelve eigen is. U alle de Hartstog- 

ten, en derzelver inëenwellingen vertoond, u 

haar uitwerkfelen , en hoe zy zig op de Aange. 

zigten laaten zien en die kenmerken , verbaste¬ 

ren, en ontwezenen, vertoond hebbende , was 

het niet dan billyk, en noodzaaklyk voor de Kunfl:, 

u ook een beeldtenis te toonen dat geheel geene 

Hartstogten heeft, geconterfyt in dat juiste tyd- 

flip van rust, dat de Ziel in diüopzigt op het Lig- 

haam niet werkt; welk tydftip alleMenfchen heb¬ 

ben , de eene meer de andere min : want dat 

géén Menfch altyd bedaard is ; of dat ’er ymand 

zonder Hartstogt zoude zyn, hebben wygezien, 

dat beide in de natuur eene onmooglykheid zy. Gy 

ziet in dat Portret met een Phyfiögnomifch oog, 

het toonbeeld van een volkomen goede gefteldheid 

van ’t Gemoed; en de zulken wier eigen en ge- 

duurzaara Portret dat is, zyn de beste, de zagt- 

ile, de deugdzaamste, en redelyksteMenfchen: 

inzondereid zynze het , wanneer teffens haar 

Wezensbeloop , en dan haar Tronieproportie, vol¬ 

gens de verëifcbtens van een natuurlyke en vol¬ 

komen Hoofdenftand , in onze IVe. Afdeeling 

verhandeld, by die Onhartstogtlyke houding ko¬ 

men ; en in datgeval, die drie Phyjiög^iomifche hoe¬ 

danigheden dan zaamenloopende , heeft men , 

wanneer dan ook het ooggeflel alles goeds aan* 

toont, een juiffc fchoon, een fchoone Ziel ge- 
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fpreid op een fchoon Aangezigt, zonder eenige 

ongunstige Spiertrekken, zonder nadeelige Tem- 

peramentstékenen , en byna zonder Linidmenten 

dan die, welke de jaaren , de voorvallen , en 

foortgelyke omffandigheden ’er in maaken. 

Vr. Uwbefchryving van een onbeharts. 

togt Mensch, of die bedaard van geest is, 

is wel kort, maar ik begryp ze. In zodanig ymand 

is dan de Ziel in die opzigten , ook teffens minst 

werkzaam op het Lighaam ? 

Aw. Juist, want de Hartstogten zyn niet dan 

de beweegingen der Ziel, en deezen drukt zy 

uit, en vertoonen zig op het Aangezigt: waar ze 

nu niet zyn, daar is de Ziel in rust, en ook zoo 

het Aangezigt; of omgekeerd, daar de Ziel die 

beweegingen niet heeft, heeft ook hetGelaaddie 

niet. Al wat nu van die dille Bedaardheid het verste 

afwyktis, de flegtste of hevigste Pasfie. Integen¬ 

deel wat ’er minst van afwykt, behoord tot de 

beste hoedanigheden, die het Wezen wel eenig- 

zins veranderen, maar het in geene deelen mis¬ 

vormen : van deeze foort komen in de eerste 

plaats voor, de Aandagt, de Eerbied en de Ver¬ 

wondering, welke ik u in ons Ie. Tafereel ver¬ 

klaard heb: deeze zyn in de eerde rangfchikking, 

de eerste en gemaatigdste aller Hartstogten, die 

de minste beroering aan het Gemoed, en alzo 

ook aan het Aangezigt, in alle zyn deelen de wei- 

nigste verandering veröorzaaken ,* dan klimmen 

wy 
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wy zoo op tot de Hoogagting, het Genoegen, 

de Verrukking, de Verbaazing ,het Medelyden, de 

Verflaagenheid, en de Verdgting; of tot de andere 

Geflachttak van Hartstogten, tot de Liefde, de 

Hoop, de Begeerte, de Freugd en het Lagchen: 

Onder alle welken, de Verwondering, het Fer- 

genoegen en de Liefde naast komen aan dit toon* 

beeld van Bedaardheid, van welk beeld , men 

ligtlyk met flegts een weinigje verandering, alle 

drie kan maaken; immers de Hartstogtbeweegin- 

gen van alledrie zyn zeer zagt en gemaatigd,en 

bet Aanzigt ontvangt ’er de minste veranderin¬ 

gen van; in de laatste, zoo de Liefde eenvou¬ 

dig is , toont zy dat flegts in de oogen , in 

bet goelyk zaamentrekken der boven-en voor. 

ïiaamlyk der onderöogeleden, en in een mollige be¬ 

weging van wangen en mond: die in een hooge 

trap vermeerderd , een blygeestige Phyfiögnomie 

aanduiden , en zoo tot Vreugd worden. By 

Vreugd en Veragting kan men zeggen dat deeind- 

paalen zyn van de Getemperdheid der Hartstogten, 

en zoo klimmen wy af tot de nadeelige Pasfiën, 

bet Ite» Tafereel; gelyk wy hier van Bedaardheid 

af tot de gunstige , tot het R Tafereel waren 

opgeklommen. En zoo heeft men hier de ge- 

heele Phyfiögnomifche Geflaehtlyst der Pas¬ 

fiën. 
V r. Deeze laatste Afbeelding flaat my zeer 

wel aan. Ach hoe gelukkig ! hadden alle Men- 
fchep 
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fchen zulk een bedaarde geesrgefleldheid als dit 

lieve Tronie aantoont. Hoe ver wykteen nydig 

Menfeh, een grien , een korzelkop , een wre¬ 

velig, bars, ftuurs, gram en onbelchoft Menfeh 

daar van af, als hy zig zelf in de fpiegel bekykt, 

en deeze Afbeelding ’er tegen boud! — hoe na- 

by is ze aan het waare fphoon! 

A w. En dus ook -aan het waare fchoon der 

£iel. Socrates zedert zyn ontmoeting met de 

JPhyfiögnomist, nu het belang deezer Weeten- 

fchap inziende , zag om die reeden meest naar 

fchoone Jongelingen tot zyn Discipelen, welke 

by boven anderen verkoos , ” om dat een goed 

„ oog, een fraai Wezen, en een bedaarde Tro- 

„ niehouding, het beste Mensch aanduiden , in 

’t welk reeden en leering (zeide h}-) dg 

„ meeste vrugt be!ooven.”f 

’t Is reeds een oud gevoelen , maar door alle 

eeuwen heen van de ondervinding bekragtigd , 

dat de waardigheid en de deugd , de kloekheid 

of fchoonheid der Ziel, zig op het Aanzigt der 

Menfchen vertoonen , gelyk de Dichter, van 

Ulyffes zingt: 

Die 

f Daaröm was de Rotterdammer Antagonist van den 

goeden Belifarius wei zeer onkundig in dit geval , en in 

de Hijlorie itr Qelaadkunde, zoo gemeen en hooggefebat 

by de Ouden s dat hy die wreede en onvergeeflyke mis» 
|Qag beging, van Socrates aantetygen” als of zodanige 

Cr keu- 
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Die aan ’t Phceaciefch ftrand , door Schipbreuk, 

aangefpoelc, 

Van Klederen berooft, nu naakt, zyn* fcboone le¬ 

de n 

Het Volk te zien gaf, ’t welk hier uit, vari zyne 

Zeéden 

Een gunftig oordeel fprak, dat hy begaafd was met 

Kloekmoedigheid en Deugd ——— - ■ • 

Gelyk Homerus zulks omftandig verhaald, 

en daar uit de Leering trekt : dat de Menfchen 

naar de deugd behoor en te tragten als wezende de 

fchoonheid der Ziel. 

Want om werkzaam deugdelyk te zyn, moe¬ 

ten alléén de goede Pasfién in ons werken ; en 

her. is de taak der moreele of zedenvormende 

Wysbegeerte die door de leering in onze Zielen 

te enten. 

Xile. AFDEELING, 

V r. yn ’er nog als meerder Veranderin- 

Ë—A gen buiten de Hartstogten, die Lig- 

haam en Ziel verëenigt, ondergaan, en die voorts 

de tekenen daar van in ons Aangezigt drukken ? 

Aw. Nog verfcheiden. Men kan ze niette. 

min 

„ keuze zyn grond hau in een vuile Iuft rot de onnatuur* 

„ Iyke Zonde.” welk een fchande voor een Hoogieeraar, 

zoo weinig van de Geleerde Oudheid en de oude Geleerd¬ 

heid te westen! 
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min gevoeglyk tot deeze twaalf brengen. Lang¬ 

zaam word ons Lighaam verandert, ons Aanzigt 

zet zig daar eindelyk naar, en onze Weezenscrek- 

ken worden ’er trapswyze of allengs door mis¬ 

vormt, naamlyk (r) door al te groote Studiën 

(2) veel Zorg (3) Ziektens, (4) Ongemakken, 

("5) Hartzeer (6) uitgeltaane Rampen en gevaa- 

ren, gelyk van de Zee , den Oorlog enz. (7) 

Fatigues en vooral Dronkenfchap, (8) Tegen* 

fpoeden £9) de Minnehandel (10) het te veel 

Waaken (ti) Ontftelteniflen , en (12) zekere 

Hebbelykheden (Decentia) en Gewoootens, die 

men in ’t gemeen Habitudesofaanwenfels noemt: 

al het welke wonderlyke , fomtyds plotzelinge 

maar egter meest geene zeer fchielyke vertinde, 

ringen in onze Lighaamen, en zoo in onze Aan- 

gezigten te weeg brengt. Men gaa eens te raade 

met den daaglykfen omgang, en maake proeven 

op de Menfchelyke voorwerpen die wy daaglyks 

onder onze oogen krygen : om my hier niet te 

'zeeroveruittebreiden — hoe vermagerd b. v. en 

verbleekt is de man van ftudie ! en hoe ernstig en 

peinzend veelal zyngelaad; Hoe gerimpeld, don¬ 

ker en knorrig ziet de man van veel zorgen ! zeer 

onderfcheiden in kenmerken, zeer verfchillende 

in Aangezigtstekenen van een man van ftudie. 

Hoe ontzaglyk veranderen kwaaien en Ziektens 

den Menfch! nu eens verfchraalen zy hem, dan 

maaken zy hem opgeblaazen , dan bleek , dan 
G 2 blaauw 
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blaamv, datr weder geel van verwe j in ^ a^Se* 

meen neemen zy hem fterkstvan allen, af en ver- 

fiappen zyn huid dermaate dat hy zomwylen on* 

kenbaar word; het grootste bewys tot ftaaving 

van de P a t h o g n o m i e , maar een bewys apos- 

teriori, beklaaglyk, dat onze Geneesheeren, het 

a priori van die kennis , niet genoeg betragten. 

Weiders, welke pynelyke trekken laaten de lang- 

duurige fmarten van Jigt, Podragra , Graveel, 

Wonden, Ontwrigtingen enz. niet zigtbaar m 

de Menfchelyke Wezens naa! wat vermagert en 

verteert Droefgeestigheid en Hartzeer met, die 

zelfs vleefch en bloed aantasten! Wat veroudert 

cle Zee, wat misvormt de Oorlog de Menfchen; 

Welke veranderingen brengen wezenlyke Rampen 

en uitgeftaane gevaaren niet in zyn gedaante te 

weeg, daar enkelde Tegenfpoeden van geluk of 

ongeluk, by zeer veelen zoo zigtbaar tékenen! 

hoe magtig veranderen zy onze Aangezigten! 

Befchouween Verliefde of een’ liever die zig in 

den Minnehandel verloopt; een die zig in den 

Drank te buiten gaat, hoe kenbaar is zyn foort 

van Dehauche! hoe tékenen en misvormen bei¬ 

den zyn Wezen , doch in zeer onderfcheiden ken¬ 

merken. Emdelyk het te veel nagt braaken , 

fchrikken , ontftelteniffen , onrust, fatigues , 

en meer andere dingen , veranderen of langzaa- 

mer, of rasfer ons Lighaam en Aangezigt, naar 

maats van derzelver veelvuldigheid en opeen- 
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ftapeling, of dat wy korter of langer aan dezel- 

ven onderhevig zyn geweest. En zoo met alle 

de Overigen. Wanneer zig nu van deeze oor* 

zaaken verëenigen, wanneer ’er twee, drie of 

meer te zaamen loopen , gelyk by voorbeeld , 

Studie, Zorgen, Fatigues, veel Waaken of hoe 

men anders die Combinaties maakt , dan hebben 

Lighaam en Ziel veel te lyden, en het Aangezigt 

ondergaat de grootste, en by zwakke Geitellen 

menigmaal de vrceselykste verandering. 

V r. Hoe* onderfchcid men evenwel alle die 

verfchillende mutatiën in de Wezens? 

Aw. Enkel door de Physiögnomiekun- 

de, en door de Regelen welke zy daar toe aan 

de hand geeft: zy heeft daaiön Linidmenten uit¬ 

gevonden, en die gaan zoo zeker als de Geo* 

graphifche lynen op de beste Pas kaart. Gelyk 

ik zeide, dat de Gewoonte vaste Itreeken in ons 

Gelaad maakt, zoo doen het ook derzelver dog. 

ters, de Hebbelykheden. Wy wennen ons een 

ding aan, de plooijen van ons gezigt fchikken 

zig daar naar; eindelyk zy worden gefixeert^ en 

zodanig is, of word dan ook ons Naturel. 

V r. Wat charakterifeert nog meer ons We¬ 

zen, de Habitudes, of dq Pasfiën? 

Aw. De Pasfiën korter , maar Rerker ; de 

Heblykheden, langduuriger. Neem eens voor een 

oogenblik tot een voorbeeld de Gramfchap: zy 

komt den Menfch fchielyk aan — maar ook hoe 

G 3 plot» 
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plotseling misvormt zy zyn geheele Gelaad, Aan- 

gczigt, Gogen, houding en gantfche Lichaams- 

geftaite! Men ziet ymand toornig worden: zoo 

even te vooren was hy een geheel ander Menfch, 

welke verandering gaat ’er nu niet by hem om! 

het hart jaagt en klopt, de bloetvaten zwellen, 

de geheele Menfch beeft, trilt, zwelt op en word 

rood: dit alles gefchied momentlykg maar laat 

zodanig een toornige zig eens gantfehelyk aan 

zyn Pasjieovergeeven, zoo dat ze een gewoonte 

in hem word, zal de minstkundige in onze Wee. 

tenfehap, zyn Karakter niet zien, zelfs dan wan* 

neer die dolleman in zyn goed humeur is ? zyngal- 

agtige verw, doorgaans opgezet en vaak bol We- 

zen, rasfe beweeging in dit of dat, zal ’t u toonen: 

en uitditlaatstezult gyde Hebbelykheden die zig 

in zekere Aan wendlels kenmerken, leeren opmaa- 

ken en onderfcheiden. Is zodanig eene Pasfie dan 

tot eene Habiiude geworden , zoo zet zig hetge- 

heelc Aangezigt daar naar, en de trekken van 

die drift worden gefixeert , vast en beflendig,* 

en zoo van alle andere Hartstogten. 

V r. Wat verftaat gy door Hebbelykheden ? 

want fantigues, ongemakken, omfteltenisfen enz. 

begrip ik; en dat deeze Lighaam en Ziel te ge* 

Jyk aandoen , en docr herhaaling afmatten , 

voorts daar door groote verandeiingen in onze 

Aangezigten te weeg brengen , Ha ik toe. 

A w„ Ik verlta daar, in onze Kunst, volgens den 

ge* 
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gemeenenzin, zekere geduurzaamheid van Aan 

wendfelen door, die wy ons eigen gemaakt hebben : 

gelyk als daar is het fronfen van het Voorhoofd,het 

knypen metdeoogen, het Jonken , het opfchor* 

ten van de neus, het op- of nedertrekken van 

de wenkbraauwen , het fcheefhaalen van den 

mond, het byten op de lippen, en wat meer van 

dien aart is; deeze maaken insgelyks tékenen en 

ftreepen in ons Aangezigt, ’t welke zig daar ein- 

delyk naar zet, endic fixeert. Ik heb deezen onder 

den reeks algemeene Veranderingen geplaatst, 

maareigenlyk verëifchtde orde dat wyhaar onder 

een afzonderlykeindeeling, en tot de hoofd ver¬ 

anderingen brengendaat ons haar alzo de 19e. plaats 

van aantooning indePhyfiögnomiekunde geeven. 

Vr. Zyn ’er nog meer hoofdveranderingen , 

die wy op de algemeene Lyst van Aanzigtver- 

ftellingen brengen kunnen ? 

Aw. Nog één, welke wy tot de 20e. zullen 

brengen *, waar toe de voorgaande my ongevoe¬ 

lig geleid heeft, het is die der Gewoonte. Zyftelt 

en verftek hetAanfchyn dooreen zekere vvys naam- 

lyk van denken en doen aangaande fommige zaaken; 

zy plooit het, en geeft ’er eindelyk een bepaal¬ 

de houding aan, diemeê door Jaaren ingewortek 

word, en gevestigd blyfr. Zoo gewent het Lighaam 

de Ziel tot deugd, en ook tot ondeugd ; en de 

Ziel weder op haar beurt, verbeterd of verflim- 

G 4 roerd 
* Zie agtervolgende op een na3 onze laatste Afdeeling. 
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merd het Lighaam ,• en van dat alles draagt ons 

Wezen , en onze houding de kenmerken. Die 

Gevvcontens zyn geheel onderfcheiden van de 

voorigen, die wy Habitudes, hebbelykheden en 

aanwendfels noemden, oie van meer belang zyn 

dan deezen ; hoewel een Physiögnomicus 

deeze ook moet kennen, om dat zy gantfch van el¬ 

kander onderfcheidene tékenen in de Phyfiögno- 

miënmaaken en nalaaten; en die tékenen, moet 

men elk in zyn Klafie kennen; en daar na ook 

die tékenen waar van yder een afzonderlyke trek 

uitmaak , elk één voor één. Deeze plaats der 

Hoofdgewoontens, op dat ik haar zoo noeme, is 

de fpiegel der Deug en of Ondeugden in den 

Menfch; zy toont ons onbedrieglyk in zyn We¬ 

zen aan, zekere goede of kwaade eigenfehappen 

welke hy bezit, en die naar maate zy in liem 

als verroest zyn , des te kennelyk t en duidely- 

ker zyn, en zelfs openbaar tékenen. — Zoo 

onderfcheid een yder op het bloote gezigt, den 

knorrepot en norskop, van den vriendelyken en 

befebeiden Menfch; den verwaanden zot, van 

den inget >ogenen Wyzeling'; den ftyven Trots- 

aard , v in den reedelyken nederigen Menfch ; 

den Windbuil van den Itemmigen, ernftigenenz. 

En zoo verraad zig de Zuiper, de Hoereerder , 

de Vraat, de Lekkerbek, de Luiaard, de Vrek, 

de Doorbrenger , de Stoutmoedige , de Blood¬ 

aard, de Onverllandige, door verscheiden téke¬ 

nen 
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tien , die voor een Wyze fomwylen alleen ge¬ 

noeg zyn, om ’er verder zyn geheele Karakter 

uit op te maaken — en byzonderlyk dan als hy 

zig van die anderen nog daarby bedient, en tot 

de gemeens plaatzen QLoci Communes) in deeze 

Konst welke ik u deels gevveezen htb, zyn toevlügt 

neemt. Ja, wat zegge ik? een Wyze: de ge- 

meene, de domste Menfch, bemerkt alzulkeen 

nog andere Hoofdhebbelykheden nu tot kwaade 

Hoofdgewoontens geworden, (door het enkel 

aanzien,) genoeg in de Troniën. Niemand kan 

zig bekwaamer van het beftaan der Phyjiögno- 

mifche Zelfkennis overtuigen dan zulke lieden 

gelyk by voorbeeld een Dronkaard, een flaaf 

van Venus, een onbefchofteTwistmaaker die de 

kwaadaartigheid ten oogen uit ziet, een hovaar¬ 

dig, grammoedig, of nydig Menfch , een Gie¬ 

rigaard , een knorrepot enz. als zy maar hun 

Wezen zien , zien zy ook hun Karakter ; en 

een ander ziet het ook in hen , even duide- 

lyk. 

V r. Zie daar een fpreekende Schets der ge¬ 

heel e Aanzigtkunde, de Zelfkennis, en de ken¬ 

nis van Anderen hier by elkaêr. Nu een Spie¬ 

gel! en dat maar de Zuiper, de Vrek, en deOn- 

befchofte zig hier in bekyke. O die Bacchus 

broeder, hoe fraai zal dat onbedrieglyk glas hem 

zyn fcharlaken neus, opgezeten puisterig We¬ 

zen ve; toe. nen! en de tuffende Schrokkert, de 

G 5 ge- 
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gemelyke Norskop en Zuurmuil, zyn zomber , 

vervallen, kniezig en rimpelig bakhui?; zy zul¬ 

len ’er yder hun Portret in grooter volmaaktheid 

in befchouwen, dan de konstigste Schilder het 

zou kunnen afmaaien ; en de geheele Waereld 

befchouwt in hen zonder Spiegel, het origineel, 

waar van de pen niet dan flaauwe kopyën maakt. 

Indien de PhyfiÖgnomiekunde niet verder ging, 

zoo was yder Menfch die maar Oogen en Spie¬ 

gels had een Phyfiögnomist. 

Aw„ Zeker gaat zy verder; daar zyt gy al 

genoegzaam van overtuigd, denk ik. Een Ken¬ 

ner ziet het voor eerst zonder temisfen, daar een 

Onkundige wel eens mist; voor het tweede fchift 

hy het tegenwoordig gebrek, van het voorlee- 

dene 5t welk plaats gehad heeft, en daar de ken* 

trekken nog in het Aangezigt van overig zyn ge- 

bleeven; en voor het derde kenthy yder Ondeugd 

of Wanheblykbe.id in zyn’ graad, of trap, want 

fommige Troniën tékent zy fterker dan ande¬ 

ren , ichoon ’t gemoedsgebrek gelyk flaat en me¬ 

nigmaal minder is : dus fcheid hy Zuiper van 

Zuiper , Hoereerder van Hoereerder , Stout¬ 

moedige van Stoutmoedige , en Bloodaard van 

Bloodaard enz.: ’t welk ymanddie in deezeKonst 

niet ervaaren is, onmoogelyk kon doen. Wel 

is waar dat alle Menfchen in zoo verre Gelaad- 

kenners zyn, dat zy uit overduidelyke en dub- 

beldfpreekende tékenen, befluiten kunnen trek¬ 

ken , 
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ken, doch dan alleen nog maar in fommige ge. 

vallen; en nooit algemeen ; boven dien zullen 

zy dikmaals mistasten; en zelve daarüit zien dat 

niet allen even ervaaren zyn in die Weetenfchap, 

zoo min als in ’t ontwikkelen van Karakters, of 

in de Temperamentkunde. In onze Kunst, kan 

het fcherpziendstoog zig misleiden, zoo het niet 

de volle Wetenfchap in alle haare deden, met 

de Beoefening en Ervaarenis tot gidfen heeft. Al¬ 

leen, wanneer de hoedanigheden van de Ziel by uit- 

fïek uitmunten,het zy dan ten gunstigste,of ten on¬ 

gunstigste, is zulks ligt blykbaarzoo wel voor On¬ 

kundigen als Kundigen: want dan word zulks door¬ 

gaans allerkenbaarst door het gelaadaangetoond, 

gemerkt de trekken of hoedanigheden van de Ziel 

gewoonlyk die van het Wezen of gelaad verzeilen, 

of daar mede overeenkomen; gelyk de natuur van 

de meeste Dieren wier Karakters flerk zyn, door 

derzelver gedaante uitgedrukt word,gelyk dan een 

Tyger ’er wreeder uitziet dan een Paard, een 

Schaap weder onnozeler dan een Paard, en een 

Haas vreesagtiger dan een Paard: al het welke 

men ook in het uiterlyke, in den leest der Men- 

fchen waarneemt, en ’t welk dat geene is wat een 

yder waarneemt; maardeKunstkunde fcheidt té¬ 

kenen van tékenen, tyden van tyden, Karakters 

van Karakters in alle haar ondermen’gingen; en 

onderfcheid alles in zyn meer en min; in zyn 

graaden en trappen gelyk ik u gezegd heb. 

Vr, 
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Vr. Dit is dan het verfchil tusfchen de ge» 

meene kennis, en de Weetenfchap? 

Aw. Juist. De eerste is die van elk fcherp- 

ziendoog, de laatste die van den volkomen Ge- 

laadkenner. Een Kunstkundig Phyfiögnomicus 

moet daarom wel weeten te onderfcheklen wat 

het is dat ymands Wezen verandert, en of zoo 

een vannatuure, door Temperament; of, door 

Hebbelykheden is geworden zodanig als hy zig 

voor het tegenwoordige vertoont: want eenige 

Menfchen zyn uit den aart grof van leest, maar 

door oefening geleerd en vernuftig ; en andere 

vertoonen het uiterlyke van een fyn en fcherp* 

zinnig Menfch, maar zyn door opvoeding , of 

door luiheid, verwaarloozing of gebrek aan ge» 

legenheid van leering en oefening, onkundige 

domme en plompe Menfchen. Sommigen zyn 

zwak geboren, maar fterk geworden door habi- 

tndes van veel werk te doen, en behouden egter 

dikwyls de tederheid van derzelver lighaam en 

leden; andere waren fterk, grof gebeent , en 

wél gefpierd , en zyn nogthans zwak geworden 

door een ledig leeven , terwyl zy evenwel de 

merktekenen van kragt blyven draagen : en zoo 

in duizende gevallen, die een halfkundige zou¬ 

den misleiden. Eenigcn zyn met een Galagtig 

geftel ter waereld gekomen, zyn van Natuure 

oploopend en driftig , maar. hebben en hun 

Temperament, en hunne Hoofdpasfie uit dat 

Tem- 
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Temperament ontftaan, verbeterd en veranderd 

door gebruik van Artzenyën , of door de Wys- 

begeerte : nogthans vertoont hun Aanzigt het 

eerste , wat zy waren naamlyk , niet wat zy 

zyn. Andere hebben door Ziektens of Onge* 

lukken , een gantfch ander Aangezigt, zelfs een 

gantfch andere Hoofdsvorm gekreegen, of een ge¬ 

brek in dit of dat deel van ’t Aanzigt, dat ge- 

lyk is of het zódanig van natuur ware, enz. in 

alle welke opzigten , men ligt in zyn oordeel 

kan dooien, zoo men in deeze Weetenfchap niet 

tot eene volkomen hoogte is opgelïeegen. 

V r. Hoe moet men zig dan in zooveele on¬ 

zekerheden en twjfelingen, gedraagen , om in 

zyn Aanzigtfchouwing en beöordeeiing niet te 

misfen ? 
Aw. Voor een Kenner zyn het geene onze¬ 

kerheden. Hy onderfcheidt dat alles; enfcheidt 

de Tronieveranderingen door toevalligheden of 

habitudes zelfs in derzelver oorzaaken; van de 

Natuurrtanden en de inplantingen der Tempera¬ 

menten , die doch zeiden eenvormig blyven. 

Deeze kennis, is het geheime deel der Konst, 

en raakt behalven de éénige Oogenkennis, en 

die van de beweeging der Wenkbraauwen, in¬ 

zonderheid de weetenfchap der fpierenwerking, 

en die der gefixeerde Wezenstrekken en Linid- 

menten: door welken, wanneer men zig die mag- 

tig heeft gemaakt , alle die vcrfchillendheden 

in 
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in ’s Menfchen Geftel en Gemoed , uit de Aan» 

zigten, zeer wel is te ontdekken; en zeer wel 

is te weeten zelfs door welke van deeze u opge* 

noemde Habitudes en Gewoontens die Menfch is 

aangedaan geweefi:, of nog word aangedaan. 

Vr. Ik begryp u. Daar toe dient dan voor- 

naamlyk de Studie der Lmiamenten ? 

A w. Ja ze , waar ons de andere deelen der 

Konst niet te ftade komen, van dienst noch nut 

zyn; waar ze in fommige omllandige ons maar 

eenigzins begeeven; of waar wy in ’t onzekere zyn 

ons op haar te verhaten; daar en in die geval¬ 

len is dit deel derzelve , onze onfeilbaare toe. 

vlugt, welke ons nooit verlegen laat, ons nooit 

mist, of bedriegt. Betragten wy tot een voor¬ 

beeld maar dit weinigje uit de leer der Habitudes 

en der Verwenningen daar ik u toe heb ingeleid : 

Ymand word door hebbelykheideerlyk en deugd¬ 

zaam , ingetogen en ernstig tegen zyn natuurlyken 

aangeboren aart; hy word tegen zyn aart door 

onheblykheid, uit fmaak, door verleiding, of 

verdriet, een Zuiper, een Ligtmis, een Twist* 

maaker; Ymand die een flil en gemaklyk leven 

heeft gelegd, word van de nood gedwongen door 

zyn hand arbeid, met zwaarwerk doen te be- 

ftaan, of komt van een moeielyk in een gemak* 

lyk leven: in alle die oyergangen, ondergaat ’s 

Menfchen Natuur een verbazende verandering, 

die ook ’s Menfchen Wezen verandert, cok zoo 
ver. 
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verfchillend verandert, en dat verfchil den Phy- 

fiögnomicus zoo klaar vertoont of hy het ’ermet 

letteren en woorden in las; te grooter, en alzo 

ook te zigtbaarder is die verandering-, naarmaa- 

te die overgang fchielyk is , of dat die groot in 

zig zelve is. Elk' weet dat de Menfch van na¬ 

tuur verandert; en dat de geheele Menfch ver. 

anderlyk is; zonder dat men daar toe juist de be¬ 

paalde zevenjaarige omwenteling van het oude 

Overgeloof noodig hebbe, zomwylen yder Jaar 

verandert de Menfch van aart. Temperamenten 

hebbelykheden, volgens de verfchillende omftan- 

digheden of plaatzinge waar in hy zig bevind; en 

het is zyn Aangezigt dat daar altoos de toonlè- 

len van draagt, welk niemand dan de Kunste¬ 

naar onderfcheidelyk ziet; niets dan eene geoe¬ 

fende Kunst opmerkt, in alle zyn deelen naauw- 

keurig opmerkt: Zy kent alle veranderingen in 

den Menfch, enonderfcheid die, zoo wel in het 

voorledene als tegenwoordige , zoowel in de 

hoofdgeaartheden als in de onderverdeelingen 

en trappen derzelve; zy kenden merktékendden 

Trotsaard , den Zuiper, den Onverlaat, den 

Sioutmoedigen, den Veinsaard en alle Karakters, 

tot welker kundiging het magazyn der Hartstogt• 

beelden de bronnen d.er Karakter-kennis , voor 

haar, ter beoefening open ftaat. 

Vr. En kan een Physiögnomicus die a U, 

len onderkennen, en fchiften 

Aw. 
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Aw. Voorzeker, Ja; want nog verder gaan¬ 

de in deeze Weetenfcbap dan het gemeen, on* 

derfcheid hy zelfs niet aileen den Ho vaardigen, 

of Trotsaard van den JNedrigen by voorbeeld, 

*t welk yder die maar opmerkzaam is, doen kan; 

maar ook hy onderfcheid den Trotsaard van den 

Grootmoedigen, en den Nederigen van denSlor* 

digen, die het Gemeen doorgaans onder een ver¬ 

ward, ja zelfs de Veinzer, dat monster! ’twelk 

waarlyk alle onheil inde Waereld brengt, weet 

hy in zyn zooveele, zoorten van den^éénfoorp 

tigen oprechten Menfch te onderfcheiden , ’t 

welk anders zoo moeielyk valt. Kort , niet 

flegts alle openbaare, maar alle geveinsde Deug. 

den, of ontveinsde Ondeugden, zyn voorden ge- 

oefenden?uysiög nomist volkomenkenbaar, 

en in Aanfchyn, Oogen, Handen, enGeftalte, 

voor hem zoo duidelyk te leezen als of ’er zulks 

met letteren in gekenmerkt flond. En nog zegge 

ik doet hy dit alleen niet, maar nog eindeloos 

meer: boven die onderfcheidingen heeft hy nog 

wel wat anders waar te neemen, alle die gemee- 

ne plaatzen heeft hy in zyn geheugen te onthou¬ 

den, en hy moet ’er (leeds vaardig mede wezen, 

om ’er zig flraks van te bedienen. 

Vr. Hoe kent men alle die onderfcheidingen 

best? en hoe maakt men veilig en vaardig ge* 

noeg gebruik van die plaatzen, om den Menfch 

te beöordeelen ? <— Waarlyk ik verbeeldde my 
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dat dit gemaklyker was. Is.deeze plaats rul ge» 

heelyk afgehandeld? 

Aw. Onder de Habitudes bebooren ook not* 

deldéën, de Denkbeelden en Gedagten, welke ; 

wel is waar tot de abelheden of de ingefchapen 

Zielswerkingen gebragt worden , maar desniettcê 

genflaande in haar modificatiën zeer veel afhan¬ 

gen van Hebbelykheid en Gewoonte: en zigdes 

ook ophetGelaad vertoonen. Zy zyn veelal ge¬ 

zond of ziek, vlug of ftroef, naar dat ons Lighaam 

gefield is, 'geëvenredigt en volgende gelyk wy 

zien en weeten , de traage, of vaardige bevvee- 

ging der Leden, inzonderheid der oogen, wenk- 

braauwen, lippen en menigvuldige wezensvef. 

trekkingen des Aangezigts, en ook om die red* 

den hier uit kenbaar is; de Menfch agtervolgens 

weinig of veel, langzaam of ras * los of diep$ 

verheven af laag van Gedagten. 

V r. Kunnen wy dan ook ufi de Aangczigten 

zien, hoe, of wat wy denken? 

Aw. Zekerlyk. Ons Tronie zet zig naar de 

wyze van denken welke wy aanneemen. Een 

diepdenker toont zulks aan zynzomber, bleek, 

nederwaartsgedrukt wezen, gekreukt voorhoofd, 

wenkbraauwplooijen en Jdéës-Liniamenien>• een 

oppervlakkig, vrolyk Menfch die ’erlugtig over 

heen denkt, weder juift aan het tegengeftelde; een 

laage ziel heeft tékenen van een laage denkings- 

aart; en zoo onderfcheiden zig in de Phyfiögno- 

Phyfwgnomifi 
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miën zoo daidelyk als de abjlrafte van de vacilla- 

re, (die welke wy zonder en met behulp der Zin- 

tuigen vóórtbrengen,) zig van elkander onder, 

fcheiden, ook de goede van dekwaade, ende ver- 

ftandige van de onverffandige denkwyzen; zy too- 

nen zulks in yder Aangezigt,en by yder tyd verwis • 

feling. Want is ons Aangezigt de wisfe getuige 

van ons hart, en vertoonen zig zeer kennelyke 

tékenen in ’t gezigt en de beweeging , der oo* 

gen, welke een bewys geeven van misnoegen, 

zeedigheid, opgeblaazenheid, yvef, blydfchap, 

vrees, hoop, haat, toorn, gierigheid , en zoo 

verder van alle Hartstogten en innerlyke Ziels* 

beweegingen, de bronnen gelyk wy gezien heb¬ 

ben van Deugden en Ondeugden, goede en fleg- 

te Hebbelykheden; hoe natuurlyk is het, datzy 

dan ook die Denkbeelden en Gedagten vertoo- 

nen welke door die Pasfiën verwekt worden, of 

welke die Pasfiën verwekken en voortbrengen , en 

daar als de voorboden van zyn, die ze altyd verzei¬ 

len , en die maar al tedikmaalsde voorneemens van 

het hart vertoonen, en zyn aanflagen verraaden S 

natuurlyk dat ze de meening en begeerte van die 

Ziel wier toeëigeninge zy zyn, ontvouwen! En 

zy doen dat te flerker naar aanlang die Gedagten 

geveftigd, duurzaam en tot Habitudes geworden 

•zyn, gelyk in VerftandigeenDeugdzaamelieden 

'die men zegt dat wél denken, en in Dwaazen, 

Ondeugdelyken en Dwaalgeesten die zot en die 

j?egt denken. V it. 
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Vr. Evenwel vertoont men zig wel anders 

dan men denkt, hoe komt dat ? 

A w. Te vergeefs vermont men zig op die wys 

voor een kenner, die ziet het wezenlyke altoos; 

en hier op (laan de woorden van den Profeet : 't 

Gelaadhaars Aanfchyns getuigd tegen haar f; waar 

uit hy toont dat booze Menfchen en die fnoode 

Gedagten voeden, uit de geilalte van haar We¬ 

zen kunnen onderkent worden. En zoo he- 

fchryft SalomoN. Een Belials Menfch , een 

Ondeugend man, die met verkeerdheid des monds 

omgaat 5 dat hy wenkt met zyn’ oogen, Jpreekt met 

zyn voeten, en leert met zyn vingeren § , en we¬ 

derom dat hy zyn oogen fluit om verkeerdheid tê 

bedenken *, en in waarheid als \vy op deon» 

dervinding agt geeven , hoe dikmaals, hoege- 

duurig, als zyn charakterestike Hebbelykheid $ 

fluitnieteen Schynheilige, een Valfchhartige, een 

Menfch van kwaade oogmerken, zyne oogen ! 

dat kentéken van zyn huichelaart by alle Phyfiög* 

nomifte^, die het oogfluiten, wenken en knip¬ 

pen , voor de gewoone kenmerken houden van 

een onoprecht, geveinsd, verraadejdyk hart j 

Schynvroomen, door heblykheid en gewoonte 

zoo eigen. En daarörn vraagt Zeeus den Hy- 

pocryt: 
Wsi 

t Jefaia 3 v. 9. 
§ Spreuken 6 v. 13. 

* Spreuken ió v. 30. 

I) 2 
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Wat helpt die Godvrucht die ge in ’t uiterlyk Ge* 

waad 

En ftyve houding toont? daar gy met uw Gelaad 

Hoe uitgeftreeken ook en kwynende, door’t wenken 

En oogenknippen , ons het tegendeel doet denken , 

Ons klaar vertoond , hoe fchynvertooning ook mis¬ 

leid. 

Geveinsde Huichelaar! dat ge yder ftrikken fpreidt. 

Zoo dan wyft ons Aangezigt onze wezenlyke 

Gedagten en Denkwyzen aan, en zelfs de Kunft 

onderfcheid die van de vermaskerde, van de ge- 

blankette of die welke wy ontveinzen door ons 

Wezen in een andere plooi te .(tellen , dan het 

innerlyk Gemoed dat zet: dus zelfs, kan men de 

Kunft niet bedriegen , wat het Tronie veinft of 

ontveinst, toonen weder de oogen, en wat dee- 

ze wederom zouden moogen ontveinzen, zal we- 

deröm het Wezen, of zullen andere party ën aan- 

wyzen; en zoo in alle gevallen, want de Wee- 

tenfchap der Phyfiögnomie dwaalt nooit, maar 

wel de Phyfiögnoraiebefchouwer uit mangel of 

misgreepen in die Weetenfchap- Het Aangezigt 

toont altoos waar mede de Menfch van binnen 

zwanger gaat, het verftrekt tot een Ipiegel van 

de Ziel; op het zelve gelyk wy beweezen heb¬ 

ben, als verëenigen zig alle Zintuigen, en ver- 

toonen zig zeer duidelyk alle Hartstogten en Ge- 

moedsbeweegingen , alle Denkbeelden en Ge* 

dagten ; en te kennelyker en ontwyfelbaarder 

gelyk wy aangemerkt hebben , wanneer die in 

de 
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de gewoonte geraakt, of tot Habitudes en Heb- 

belykheden geworden zynde, zig in zekere vas. 

te trekken , Liniamenten of ftreeken ge fixeert 

hebben. Dat Aangezigt toont wat ’er inwendig 

fchuilt, wat wy denken , voorneemen en poo- 

gen; in weerwil zelfs der Veinskunst; een Pby* 

fiögnomist ontdekt het egter: de raad in' t harte 

eens mans is als diepe wateren; maar een man van 

verfland zal dien uithaaien.* 

Vr. O verheeven, O byna Goddelyke Wee- 

tenfchap! die het als ’t Opperwezen nadoet, en 

tot in de Ziele indringt. 

Aw. Ziedaar, eer gy dit zeide , zag ik reeds 

de voorverkondiger van deeze gedagte welke gy 

hier uit, op uw Aangezigt in die Wezensvorming 

van de Hartstogt van Verrukking, die gy my 

liet zien: want de zettingen der Hartstogten op 

de Wezens, zyn voor onsdefleutelen van deGe- 

dagten, waar mede wy’t Gemoed opfluiten, en 

zien wat ’er in is, en uit wil. Ondertuflchen 

hebt gy zeer veel recht dit uitteroepen; want wy 

leezen, dat God alléén de kenner is der Harten. 

Niettemin ziet gy, en ik zal u daar nog volko- 

mener van overtuigen, dat ’er een Weetenfchap 

is om daar al zeer naby aan te komen, en daar¬ 

om hebt gy geen ongelyk haar Gcdlyk te noemen. 

V r. En wy zien zoo het innerJyke der Ge- 

dag- 
* Spreuk. 20. v. 5. 

II o 
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dagten! zelfs ymands opzet , meening , voor» 

neemen en begeerte..... 

Aw. Hocveele uiterlyke tékenen die dat ver. 

toonen ! wy (laan, gaan, zitten, beweegen on- 

ze handen, Wezen en oogen , en hoe geduurig 

Hemmen alle die beweegingen niet overeen met 

onze Gedagren, en toonen aan wat wy doen wil¬ 

len ! alles weder overeenkomende, met onze eer- 

baarheid en becaamelykheid , wysheid, vroom¬ 

heid en andere Deugden die in ons Aangezigt uit¬ 

blinken , of Ondeugden die het ontluisteren? 

voorts,is ’er eenige mangel of wanvorming aan het 

Lighaam, welke gebuurfchap heeft met hart of 

brein, daar zal het veriland ook hinder aanheb, 

ben, het Aangezigt zal zulks vertoonen, en de 

zodanig n zullen doorgaans, traag gebrekkig,of ge» 

ring van denkbeelden, en zwak van oordeel zyn; 

vaardig of langzaam van Gedagten naar de bewee- 

ging van dat Lighaam , en diepdenkende, of 

piet, naar de zetting is van dat Aangezigt. 

Vr. Wat al Waan eemingen ! ik dagt eerst 

dat deeze Weetenfchap zoo gering was , 

maar nu zie ik wel dat ’er zeer veel toebe¬ 

hoord. 

A w. Ir. *t begin laat zy zig aanzien als zeer 

ligt en gemaklyk, maar zy verëifcht in der'daad 

veel Su die; veel geduld , groote kunde , door- 

zigt en ervarenheid. Zy is riet voor yder om 

’er in te flaageh , veel min om ’er in uitte- 

?nyn. 
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munten. Niet zonder reeden hielden de Ouden 

haar zoo hoog , — Ja, zoo geheim: zy was het 

kleinood der Wysgeeren. De Purificatie ; de 

Konst van de Gezondheid te bewaaren en het 

Leeven te te verlengen; en de verhoolen Menfch • 

kundePnysiöG^oMiE en Chiromantie, 

hielden zy alléén voor hen. Van de eersten 

weet één Menfch van een milliöen Menfchen, 

nog het waare niet, en gelukkig! want daar zou* 

den te groote misbruiken en verwarringen door 

in de Waereld ontdaan: maar tot de laatsten, 

hebben zy het Gemeen, zoo nu en dan toegang 

verleend van ter zyde, en gelyk ik reeds in ’t be¬ 

gin van ons Onderhoud aangetoond heb , nooit 

anders dan nog altoos duister, en omwonden 

met opzetlyke bezwaarlykheden: nuegter, om 

dat die Weetenfchap gemeennutter, en minder 

aan fchaadlyke misbruiken onderhevig is, dietyd 

en onderzoek ons ook reeds heeft leeren vermy- 

den, en daar Kunstkundigen ons nog voor waar- 

fchouwen, fchept zy:een meerder licht; dePhi. 

lofiophie waagt het, haar openlyk en van nader 

by te laaten zien; en met haar het floers van het 

aangezigt teligten, toont zy haar eindelyk zoo 

als zy is naakt en klaar aan een yder, zonder 

’er meer een geheim van te maaken. — Zy zet 

in deeze eeuw de deur open, dat een yder haar 

genaake: maar haar heiligdom evenwel, zal wel 

altoos voor de Wysheidminnaaren , en de ny. 

ïl 4 ve« 
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vere Kunftöefenaars blyven. Alie Menfchen, 

zyn min of meer Physiognomisten, en 

kunnen uit de uiierlyke Gedaantens en de hou¬ 

dingen der Lighaamen hunner bekenden, of mee 

wien zy daaglykfch omgaan 5 ligt derzelven Ka¬ 

rakters leeren kennen, en zoo min of meer, hun 

aart, zeeden en neigingen weeten, of voor het 

minst beöordeelen; maar zy zyn het daarom niet 

in top. 

V r. Kunt gy my zulks ook door een gemeen¬ 

zaam voorbeeld ophelderen ? 

A w. Ja ik , en wel door verfcheidene. Let 

yan nu aan flegts, zelfs waar gy komt in de Ge» 

zelfchappen 3 gy hoort *er niet dan Gedaante- 

kunde. Zoo zegt men 5 Jan heeft een Schelm' 

agiig uhzigt, Karei een goedig enz. en Simon 

/;, v. een kwaadacirtig- Jacobziet de fc brander heid 

en Nicolaas de fchalk ten oogen uit. Ik heb 'weinig 

zin in de Phyjïognomie van David enz. En zoo 

hoort m ?n daaglykfch in de Converfatie. Pieter 

zit zoo penfifj met de hand aan zyn onderlip en 

kin3 en de Oogen neder geflaagen, vol bekommerin¬ 

gen en verward in zyn denkbeelden. Hendrik ziet 

'er weer zeer ongedaan uit , de pynelyke trekken in 

zyn Wezen geeven te kermen dat hy weder van het 

Graveel zyn oude kwaal, gefoltert word. Kristof- 

fel ziet fieeds zoo benaauwt en ftroef als een bul die 

fiooten wil, hy is weer knorrig en gemelyk. Ali- 

da is van dasg niet in haar humeur , zy kykt zoo 
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Jiyf en onheweeglyk, zy is vol overpeinzingen, en 

zoo diep in gedagten als Willem wanneer hy de Po¬ 

ëet en of Adepten penetreert^ en foortgelyke: die 

opmerkingen maakt een yder, zy loopen in elks 

oog — maar om ’er verder in te gaan , om ’er 

hooger in te ftygen , om ’er onëinding meerder 

en hetfyn van te weeten, met opzigt tot alle Ka* 

rakteren, en tot alle Veranderingen, daar toe 

moet men een Pbyfiögnomist wezen, en word in 

waarheid wat meer verëifcht. Bereiken wy in die 

kennis de noodige trap van hoog te , dan zullen 

wy in ons oordeel nooit misfen, en wy zullen dee- 

ze Weetenfchap gebragt hebben tot eene volko¬ 

men wiskundige zekerheid. Gy vraagde my zoo 

itraks , hoe men tot deeze kennis , die onder- 

fcheidingen en het behoorlyk aanwenden van die 

aangewezen plaatzen , best komt ? en ik ant- 

woorde u eenvoudig: door deeze Weetenfchap te 

leeren, te kennen, en volmaakt te verdaan; 

en dan nog, die met oplettendheid, lang en dik* 

maals te beoefenen. Om u daar toe bekwaam 

te maaken, gaa ik op uw verzoek thans verder. 

Ik heb u met deeze eerste onzer gelegde gron¬ 

den wat lang opgehouden, om dat deeze de bazis ei- 

genlyk van alles en van de geheele Konft is , 

de zonderlinge verëenigingnaamlyk tusfchen Ziel en 

Lighaam, en het begrip hoe zy onderlinge en de 

een op de ander Werken ; en dit meene ik u be¬ 

toogd te hebben — nu het laatst uit de Denkbeel¬ 

den. H 5 Vit* 
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Vr. Wat volgt thans ? — Tot dus verre be- 

gryp , ik u nu zeer klaar. 

Aw. Wy komen tot de tweede grond, 

en daar heb ik mede vry veel over te zeggen , 

om dat zy naast die'eerstede voornaamste is waar 

alles op rust, en dé wezenlykheid deezer Konst 

niet alleen mede beweezen, maar oók die Konst 

zelve onderweezen word. Met de derde en 

vierde Zal het kort afloopen : zy hebben bei¬ 

den minder betoog noodig, elk ziet, weet, voelt 

en tastze. 

XIII®. AFDEELING. 

Vr. ’TV'Telke is die tweede grond der 

W Physiögnomiekunde? 

Aw. Ik zal u die op nieuw te binnen brengen. 

Zylegt, in het kenbaar onderfcheid der Aangezig• 

ten, en derzelver deelen , der oogen, neuzen , lip¬ 

pen , oor en enz. der Wezenstrekken , Stemmen , 

Gebaarden, manieren van fpreeken en lagchen, en 

verdere Beweeginge die wy met ons Aanfchyn maaken. 

Door het eerste nu , kunnen wy alle die overi- 

gsn verklaaren. 

V r. Wat is ’er van die Verfcheidenheid van 

Aangezigten te houden? 

Aw. Datzë in byzondere trekken meer van 

el- 
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elkander verfchillen, minder in maakfel en vorm, 

en het minst in de algemeene gedaante, waar in 

ze om zoo te fpreeken aan malkanderen gelyk 

zyn; en waar die gelykheid niet is, daar is een 

Misgeboorte, ofWanfchepfel. 

Vr. Waar toe, heb ik dikmaals gedagt, is die 

Verscheidenheid tog noodig? 

A w. Wanneer onze Aangezigten elkander niet 

gelyk waren (in algemeene gedaante') men zou de 

Menfchen niet kunnen onderfcheiden van de 

Dieren; en indièn zy elkander niet ongelyk wa¬ 

ren (in byzondere vorm en trekken) ’t zou niet moog- 

Jyk Zyn, de eetie Menfch uit den ander te ken- 

ken. 

Vr. Hoe zoo? Daar zyn ’er tog zooveelen 

die elkander gelyken! 

A w. Nooit volkomen. Wat men ook zeggen 

mag van gelyke Tweelingen, of van Menschen die 

toevallig in alles uiterfyk met malkanderen over¬ 

eenkomen, hetis Völftrekt onmooglyk twee Aan¬ 

gezigten te vinden, die elkaè'r in alle trekken, 

juistelyk zouden gelyken; daar is altoos verfchil; 

’t kan gebeuren dat men zig vergrypt, en omdc 

groóte gelykheid die ’er tusfchen beiden is , de 

een voor de ander neemt, maar in beider tegen¬ 

woordigheid zal dat verfchil, zelfs door een On- 

kundige genoeg bemerkt worden , al weet hy 

dat zélf niet uittedrukken , waar het in beilaat; 

naaar dat zal niet gebeuren wanneer ze van éen 

zyn 
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zyn: dan zelfs kunnen de Opmerkzaamften daar 

in bedrogen worden; egter nimmer een geoefend 

Phyfiögnomist, die zal altoos de juiste fcheidpaa- 

len kennen. 

Vr. Waarom mogen de Menfchen elkande- 

ren niet juist gelyken? 

Aw. Om zig minder te verwarren. Dat ver- 

fcbil is de grond van onze Kunst. En m die 

Verfdieidenheid legt in der daad een groot won¬ 

der. Th al es hield ze reeds voor een bewys 

van de Godheid; en ze is van Godgeleerden wel 

eens gebeezigt tot een Argument tegen de Athe¬ 

ïsten. De Kerk-Hervormer Melanchton 

noemt haar een ftraal van Gods uitmuntendheid, 

dewelke in haar enkelde éénheid , de veelheid, 

zegthy, aller Schepzelen bevat. Zy is, zeide 

de H. Augusti nus lang voor Melanch¬ 

ton f, ” zy is een oneindig mirakel; ’t welk in 

die menigvuldigheid, deéénvuldigheid van het 

Alvermoogen, klaarlyk uitdrukt.” Sca.li- 

GEr in zyne Brieven , van die veelheid en ver- 

fcheidenheid van Aangezigten fpreekende, Jftaat 

’er verbaaft over; en zegt, dat zulks by hem 

het grootste en uitgelezenste is van alle Gods 

werken, allezins opmerkenswaardig en onze eer¬ 

bied verdienende, waar uit veel te zien en te 

keren is. ” Wat geeltiger brouwing! Wat ver- 

„ nuf* 

f Sr. Augustin. Cap. 8. adverfus paganos. 
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„ nuttiger ondermengeling van de Natuur; wat 

„ aangenaame, wat nadenkeiyke Verfcheiden- 

„ heid!” roept hyuit. 

Vr. Maar waar komt de zoo zeer dan aan- 

merkelyke Verfcheidenheid van Aangezigten ei- 

genlyk van daan ? van God? van de Natuur? of 

van ’t Geval? 

A w. De Godgeleerden pleiten voor het eers* 

te; de Wysgeeren voor het andere; en fommi- 

ge Natuurkenners voor het laatste. — Des laat 

ik de verftandige Derha m hier voor my laaten 

antwoorden. Deeze zegt ’er dit van; ” Zy ontftaat 

,, niet by Geval : want in dien ymand met dob- 

j, belfteenen werpt, en altyd naar een byzonder 

„ tal wenfcht , zal hem het zelve noghtans dik- 

,, wyls voorkomen ; zy komt van de Natuur 

„ niet: want deeze tragt altyd gelyke dingen 

„ voorttebrengen, zoo als men in een fchoof 

,, graan bemerkt, welkers greinen altoos mal- 

„ kander gelyk zyn; zoo volgt dan dat zy haai- 

,, oorfprong alléén van God hebbe, die totbe- 

„ houdenis der Menfchelyke gezelligheid, en om 

„ bedrog voor te komen^ als anderzins, hunne 

„ Aangezigten met die verfcheidenheid gezé- 

„ gend heeft; en waarlyk, zoo diep een Won- 

,, derwerk, betuigd baarblyklyk dat ’er een God 

„ is.” — Ik zal my niet inlaaten nopens het 

onderzoek, in hoeverre deeze redeneering waar 

zy, dan aan berisping onderhevig; ookzalikhier 

niet 
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niet beplyten wie van driën gelyk beeft in zyn 

gevoelen , de Theologant, Natuurkenner, of Phi- 

lofooph, als buiten myn bellek. Enkel zal ik hier 

nog byvoegen, een geval dat my betreklyk dit 

laatste infchiet in de Gefchiedenisfe der Oudvaderen. 

yan de Christelyke Kerk geleezen te hebben, van 

een Godzalig man, die onder andere Vraagen 

welke de Duivel hem in een woesterny voorftel- 

de, ook deeze van hem kreegin wat kleine plaats 

„ beeft God het grootste wonder ten toon ge- 

„ fpreid? *' de Vader antwoorde: ”inhetAan- 

„ zigt, want onder zooveele millioenen wor* 

,, den ’er geen twee gevonden die daar in vol* 

,, komen elkander gelyk zyn.” En deSathanver- 

dween. Elk zal met my gelooven dat dit eene 

Zinnebeeldige Gelykenis is, maar niettemin ze is 

leerzaam. — Doch laat ons niet zoo zeer op de 

oorzaaken zien, als wel op het gebmikbaare; dit 

Onderwerp is zoo ryk, dat ik my ligt te ver van 

ons doelwit zou verwyderen. 

V r. Hoedanig is die Verfcheidenheid noodig 

om de gezelligheid onder ons Menfehen te behou¬ 

den, en om bedrog voor te komen ? 

A w. Zoo zy ’er niet was, geraakte alles wel 

dra in verwarring: de man zou zyn’ egtgenoote 

van geene andere Vrouw, noch ook de Vrouw 

wederom de man van geenen anderen onderfchei- 

den kunnen; de Vader wist de kinderen uit eens 

anders mans niet te kennen , en ook die geleeken 

aU 
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alle elkanderen; geen misdaadiger zou uitgevon¬ 

den kunnen worden , en zoo hy niet op de on* 

daad , betrapt en gevangen genomen wierd, hy had 

geen reeden om bevreesd te zyn; duizende maa¬ 

ien zou men in alle dingen mistasten: zonder die 

Verfcheidenheid dan, kon het menfchelyk gedacht 

onmooglyk ftaande blyven. Uit diezelfde Ver¬ 

fcheidenheid nu voor het tweede, heeft de Piiy* 

siögnomi a of Aanzigtkunde haaroorfprongge. 

nomen : zy brengt haar mag ik zeggen van zelve 

voort; en de Natuur, fteeds werkzaam jn dat 

eindeloos verfchil en zoo veelerhandefpeelirpgen, 

de Natuur alleen overtuigd ons daar van, ja over¬ 

tuigd ons van haar existentie. 

Vr. Dat verfchil immers betrefconzegantfche 

Geftalte, doet het niet? 

A w. Zoo wel als die Verfcheidenheid van Aan- 

gezigten over het gantfche Menfchdom gaat, en 

dat yder zyn eigen Aanzigt, altoos gelyk wy ge¬ 

zien hebben afzonderlyk van dat van een ander 

heeft: zoo heerfcht ook diezelfde Verfcheiden- 

heid in de overige deelen. De Ahvyze Schep¬ 

per , zagen wy , heeft aan de Zielsaandoenin¬ 

gen -eigen kenmerken op veelerlei wyzen (in ons 

Onderhoud over de gemeene plaatzen verklaard} 

gcgeeven cf medegedeelt,nog al verder tot behoud 

van de Maatfchappy3 nog al meer om denMenfch 

in zyn omgang met anderen te verhoeden , 

dat hy noch bedroog , noch beuroogen wierd : 

die 
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die kenmerken nu, leggen ook in het verfchil 

van die deelcn, en van die beweegingen en werk- 

ëindens eigen of oneigen aan dezelven; nadiende 

Menfchen by die Verfchillendheid in de Aange- 

zigten, ook boven dien , inzonderheid nog iets 

eigen hebben in de Stem of fpraak, in de Oogen 

enz. Hoe getrouw vinden wy daar gemeenlyk de 

gevoelens van het Hart , de aandoeningen van 

de Ziel, en degewoontensenhebbelykhedenvan 

onze natuur en geaartheid! Hoe kenbaar on- 

derfcheiden zig de Menfchen door derzel ver Stem¬ 

men S wat een verfchil is ’er onder de grofheid 

en fynheid, zwakte en fterkte, langzaamheid en 

fnelheid, klank en toon van dezelven; hoe ver- 

fchillende zyn de Spreekmanieren, en de Gesten 

die dezelven verzeilen! en hoeveel is daar niet 

uit te beüuiten, aangaande het inwendigevanden 

Menfch; zonder eens te gewaagen van de Stem- 

gebreken, het lispen, bryën, ftamelen, en de 

invloed en betrekking van deezen op den Geest, 

bet Vernuft, en zelfs in veele gevallen op de Zee- 

den.. 
Vr. Dit beken ik heeft my menïgmaalen ver¬ 

wonderd. Men hoort ymand fpreeken, en kent 

hem daadlyk zonder hem te zien, alléén aan zyn 

ftem; zoo wel als men hem kent zonder hem te 

hooren, wanneer men hem ziet. Uw ftem maakt 

u openbaar zullen wy tegen ymand zeggen hoe 

zeer by zig vermaskerd heeft, op het eerste ge¬ 
luid 
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luid dat hy maakt, en ons bekendzynde, zullen 

wy weeten wie het is. Maar hoe kan men daar 

uit, ook den Menfch beöordeelen? leert ons de 

Stem ook zyne Zielshoedanigheden kennen ? 

dat zou ik nooit 'gedagt hebben: kan men daar 

uit, enkel uit geluidflaan en fpreeken , ook 

iets opmaaken betreffende het inwendige van 

ymand? 

Aw. Zeer zeker, en even onderfcheidenlyk? 

zoowel als men uit het befchouwen van hetAan- 

gezigt van eenig Perfoon, zyn Geaardheid en Ge* 

moedsgeflel kan weeten, even Zoo zeker kan 

men die afleiden uit zyn Stem of Spraak, welke 

nafpeuring en kennis men wel de andere helft 

der Menschkunde kan noemen. Ik Zal hier 

niets zeggen van de wyzen van zig uittedrukken, 

of van de uitdrukkingen zelve , die in oprechte 

Menfchen wier hart zoo als men fpreekt op de tong 

legt., de Taal-zelve des Gemoeds is. Zoo Ver* 

fchillend nu als de Menfchen zyn van Aangezigten 5 

zoo verfchillend zyn zy ook van Stemmen en Gebaar. 

den, geene regel is zekerder: dit laatste gehoord 

meest tot de Gejlaltekunde, en de Verhandeling 

der Stem, tot het PraÜifche deel der PhysIög-* 
nomiekunst , daar het hier de plaats niet is 

om verder in te treeden, evenwel heb ik u dit 

onderfcheid, als eigenlyk tot de Theorie behoo» 

rende, hier willen doen opmerken. Zekerlyk 

zyn wy allen door onze Stemmen ken- en 

I on- 
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onderfcheidbaar, die niet minder de kenfpraaken 

of hoedanigheden onzer Zielen verzeilen als de 

Gelaadstrekken dat doen, Waarlyk gy zyt ook 

van die zeide een der omftanders tot Petrus die 

zig verlochende, want ook uwe Spraak maakt u 

openbaar f, tékenen geevende, dat zy, zelfs te¬ 

gen onze ernstigste betuigingen aan , altyd de 

verraadfler is onzer perfoonen; en wat het oor¬ 

deel uit haar betreft over ons innige, gaan wy 

weder tot de Dieren! zien wy niet dat het 

fterkfte en zwaarste geluid by de fherksten , 

het fynste en doordringendfte by de wreed. 

Hen, en het zagtste en lieflykste by de goedaar* 

tigsten en zwaksten is? Hoe veel leeren wy hier 

niet uit , ais wy zulks overbrengen tot den 

Menfch! Immers wy neemendaaglyks waar, dat 

de Stem van een Menfch doorgaans hard en fchor, 

of zagt en lieflyk is, overëenkomftig de trek¬ 

ken van zyn Gelaad; en wy ondervinden dat bei¬ 

den ook ’s Menfchen aart Charaktrifeeren, zoo¬ 

wel1 als wy de harmonie bemerken tuflchen de 

Stemmen en de Gelaaden, met de natuur en de 

hoedanigheden , want, daar de Gedaanten 9 

of het eene Gelaad naar het andere gelykt, 

daar zal men ook een verwonderlyke gelykheid 

in de Stem ontdekken ; en dan ook niet weinig 

gelykheid in de Geüartheden en Gemoedsdriften. 

Maar ik heb my hier reeds te lang by opgehou¬ 

den 

f Matth. 26. v. 
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den. Nopens de Oogen, het toenypen van de* 

zelven, het Jonken , het Oogenwenken daarS a- 

lomon bereids van fpreekt en het ten kenmerk 

maakt van de Hoeren; hetfiaaren, byzien, en 

fcheelzien , hoeveel ontdekt het ons niet wegens 

het ihnerlyk Gemoedsgeftel van den Menich, en 

van zyne hebbelykheden! Wat leeren wy niet, al¬ 

léén uit het onderfcheid van lagchen en weenen 

van denMenfch! wisten de Ouden niet reeds dat 

ymand die veel lacht gemeenlyk een zot, en dié 

luidkeels lacht een groote praater en blaaskaak 

is ? ik zwyg van andere deelen , en derzelver 

onderfcheiden werkingen, zoo zigtbaar in de Aan* 

gezigten, voor hem, die ’er,opmerkzaam over 

is, om dat ik daar op zyn plaats van zal fpreeken» 

Gy ziet dat deeze betragtingen, en de kennis der 

AanzigtS'Verftheidenheid , in de Physiögno- 

m ie kun; de immer van zooveel gewigt en zoo 

onöntbeerlyk zyn als eenïge der voorigen; en 

by die zig deeze Weetenfchap poogt eigen te 

maaken, moet ze niet uit het gezigc verliezen —* 

daarom raade ik yder een die dit alles niet ver- 

ilaat en ervaart, dat hy zig met deeze Kunlt 

niet bemoei je , ten zy hy welgeleerd en geoe¬ 

fend is, want 

Befchaaft ooit Oefning Kunst, hier moet het oog Jer Kunst 

Met Argus oogen zien in veele duizende oogen: 

Zü’t Waarheid fchiften, ectstvan Gitfipg.danyanloogetï. 

I 2, XIV. A F- 
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XlVe. AFDEELING* 

V r Tk geloof dat de Oogen alléén een boekery 

X. van fludie zyn voor de Gelaadkennis. 

Zoo ver bevat ik u nu. Maar wat gevolg, totmyn 

onderwys , trekt gy thans uit die Verfcheiden• 

heid ? 

Avv. DatverfchilderAangezigtenJ, en dat ken¬ 

baar onderfcheid waar van gy nu een denkbeeld 

hebt, leid ons op tot het nalpooren van de phyji- 

que oorzaak van zodanig een verfchil. Ik heb u 

uit zooveele millioenen van Hoofdenen Wezens, 

in rayn Vle. Afdeeling, de vier natuurlyke Tro- 

nieftanden, en de maar zoo weinige volkomene 

getoond; nu moet ik u ook een fchets geevenvan 

die eindelooze reeks van onvolkomene en van 

gebrekkige , daar gy nog geen denkbeeld van 

hebt. Ga nu met my voor een oogenblik terug. 

Vervolgen wy onze Theorie, en naa die Afdee¬ 

ling over de Phyjiognomie der Omtrekken nog 

eens doorloopen te hebben, vergelyk ze dan by 

het geene ik u thans gaa zeggen. Wy hebben hier 

nu min met die gerégelde dan met eene verfchei- 

denheid van omtrekken en indeelingen te doen, die 

de waare oorzaak is van die Verfcheidenheid van 

Aangezigten. 

V r. Ik erinner my dat gy over de alzins juis¬ 

te 
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te vorm van een in al zyn deelen welgeproporti. 

öneert Wezen handelende, toen ook gewaagde van 

de afwykingevan dat volmaakte, tot het min 

volkomene, het gebrekkige, het gantfch onvol- 

komene, en het geheel gebrekkige: ik verwon¬ 

der my dat gy ook toenmaals die Handen niectef. 

fens afgehandelt hebt. 

A w. De orde fcheen wei te verëifchen dat ik 

zulks gedaan had, dan het kwam my voegzaamer- 

voor van dat Sdioone tot het Wanftallige , lang¬ 

zaam afteklimmenl; u eerst dat fchoon, dat één- 

paarige te leeren kennen , en u een evenredig 

welgevormd Wezen, vooraf, ten modél te geeven, 

om u zoo tot de afwykingen te brengen, en u 

die naderhand, des te ligter te doen bevatten, uit 

de onregelmaatige modellen die ik u thans gaa 

vertoonen. Diezelfde orde had aan deeenezyde 

wel verëifcht, dat ik u die afwykende, die toe¬ 

vallige, en die wanftallige Wezens onmiddelyk 

had befchreeven naa de Hartstogten, welke ge- 

lyk wy gezien hebben, de Aangezigten zoo zeer 

en dikwyls meest van allen ontwezenen; doch zulks 

kon uit twee oorzaaken niet gefchieden, eerst 

om dat wy hier te doen hebben met oorfprongk- 

lyke Wanvormingen die de menfeh mede ter Wae- 

reld heeft gebragt, en niet met zulken die hy 

aanneemt; en ten andere, om dat wy de Grore- 

den naar orde moetende afhandelen , tot welke 

eerste (de zaamenwerking van Ziel en Lighaam) de 

I 3 Leer 



3? 3 4 PhyJiÖgnomijche Catechismus 

Leer der Hartstogten behoord, thans van de tweede 

Grond der Kunst handelende, (iiaamlyk van liet 

mderfcheid der Aangezigten,) nu ook tot de bron 

van dat onderfcheid moesten keeren: dus, daar 

kon geene andere fchikking plaats hebben. 

Vr. Zeerwel. Ik keur die inrigting volkomen 

goed. Wel nu van de onvolkomen en gebrek¬ 

kige Hoofden? en alzo van de ongeproportiö- 

lieerde en toevallige Wezens 1 Onderrigt my 

deswegen als ’t o belieft. 

A w. Gy zult u te binnen kunnen brengen dat 

ik u fprak van de verfcbillige Hoofden, en Hoofd* 

omtrekken, afwykende van het evenredig Ovaal 

of Eirond?de goede vorm van een volmaakt Hoofd, 

als daar zyn de zeer langwerpig ronde ? de plat- 

ronde? de ingevallen? fpit^ige, ofdriehoekagti- 

ge, de uitpuilende enz. nu , daar die Wanvormin- 

ge plaats heeft in de Hoofden ? daar heeft ze ook 

plaats in de Wezens, dieftelregel moet een Phy- 

fiögnomicus wel waarneemen. Toevalligheden 

nu veranderen de Hoofden en Troniën, zelfs 

ook de fraaiste ? dikmaals ongemeen : zoo mis¬ 

vormt in fommige Ziektens eene Exostojis der' 

tnaate het geftel beenderen in ’t Aangezigt, dat de 

Wezensvorm cene gantfch andere gedaante aan- 

neemt, door cene Hoofdüitzetting welke de voor- 

gaaande proportie geheeilyk vernietigd: alle welke 

veranderingen, een Aanzigtfchouwer in het be* 

oefenen van de Phyjiögnomie der Omtrekken ? inagt 
bp* 
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behoord te hebben; en dan ook ondergaat in die 

gevallen de Tronieverdeeling , en ondergaan 

de overige partyën des Aangezigts dikwyls geene 

geringe verandering , waar op mede gelet moet 

worden. Maar wy moeten by de gewoone Stan¬ 

den blyven, het zy dan goede of flegte , zullen 

wy voor onze Theorie een vasten grond leggen: 

en het is tot dat einde dat ik u hier wederom by- 

gaande Plaat meedeel, om u ook een denkbeeld 

te geeven van de gebrekkige Omtrekken. 

V r. Wat maaken eigendlyk die Omtrekken ? 

ik heb daar nog het volkomenste begrip niet 

van. 

Aw. Het geitel onzer Hoofdbeenderen. Der- 

zelver onderfcheid eigenlyk maakt het onder* 

fcheid der Aangezigten, gelyk het onderfcheid 

der Aangezigten wederom het onderfcheid der 

Humeuren en Geaardheden. Menfch en Dier 

zelfs, hebben daar in zekere overeenkomsten 

want met maar enkelde trekken maakt de pen van 

de Hoofdömtrek van dit of dat Dier, die van een 

Menfch, en dit hangt van het vormfel der been¬ 

deren af , gelyk de Hoogleeraer Camper in 

zyn meesterlyke Redevoering getoond heeft. 

Vr. En dit heeft invloed tot de Phyjiögno- 

miën ? 

Aw. Ja het, want van daar die eindeloozeon* 

derfcheiden. Men kan op deeze wyze door ver- 

gelyking, ontallige verfchillendhedenindefchik- 

I 4 . kirg 
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king der Aangezigten vinden: geen wonder dan 

dat ook de zweerningen der Wezens zooveelerlei 

kunnen zyn daar de Hoofd-en Wezensvormen 

zoo menigvuldig, de Proportiemaaten zoo verfchil- 

]ig, en de Partyën zoo oneindig verfcheidelyk 

zaamengefchikt zyn. Neemen wy d'eeze Afbeel* 

ding eens tot ons plan. Ik zal u volgens dezelve 

onze min of meer gebrekkige Verfcheidenheid trag- 

ten te verklaaren. Gy ziet daar een douzyn fat¬ 

zoenen van Hoofden, deels getroniet , deels en¬ 

kel in de omtrekken en indeelingen. In fig. 1. 

ziet gy alléén de omtrek ; en ’t fatzoen van een 

byna regelmaatig rond Hoofd, want dat het min 

volkomen is, dan b. v. B en C in onze eerste 

Prentverbeelding [blad. 34,] kunt gy, wanneer 

gy hen zaamen vergelykt, bloot met het oog, 

maar nog beter met de pasfer afmeeten: het Wigt- 

je navolgende, het welk gy hier op den grond 

verbeeld ziet, met de hond, het zinnebeeld der 

Getrouwheid aan zyn zyde, om te kennen te 

geeven dat die meeting getrouw moet gefchie- 

den, en dat een meester in de Phyfiögnomie in 

alle zyne Waarneemingen waakzaam en oplettend 

moet zyn En figuur 2. 

Vr. Waarom heeft die een ftreep in ’t mid¬ 

den , welke haar in de lengte doorfnyd? 

Aw, Omutetoonen dat de vorm niet geheel 

regelmaatig is, en dat de helft, naar ftg. 3 toes 

jets grooterjs en wat bogtiger loopt, dm dean- 
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dere. Een Phyfiögnomist moet in zyne Opmer¬ 

kingen , op die wys me£ zyn bloot oog lynen wee* 

ten te trekken over het Aanzigt ’t welk hy be* 

fchouwt, eerst van de top tot de kin ; en ver¬ 

volgens gelyke in jHg. 3 van het eene oor tot het an¬ 

dere, door beide de Oogen heen gaande, for- 

meerende die liniën welke men het kruis van de 

1 Tronie noemt, en welke het regelmaatig moeten 

doorfnyden , doch zy doen zulks in de minste 

Perfoonen , om dat verre het grootste aantal 

Menfchen afwykt van het evenredige, en *t 

waare fchoon. 

V r. Wel nu, zodanig een Menfch wykt dan 

in zyn Wezensvorm iets maar zeer weinig af van 

het volkomene , welk gevolg geeft dat in de 

Physiögn omikunde? wykt hy dan ook in¬ 

wendig in zyn Gemoedsgeftel maar een weinig af 

van het waare fchoon der Deugd en der goede 

Geaardheid ? 

Aw. Zulks gaat niet door: daar behoord wat 

meer toe, om dat befluit met zekerheid opte* 

maaken; dan moet alles wat men tot de menig¬ 

vuldig é Onderwerpen deezer Weetenfchap be¬ 

trekt , in alle derzelvergronden en regelen, tot dat 

fchoon zaamenloopen, en’er meê overeenkomen; 

of van dit alles maar in eenig deel iets weinig af- 

wyken, om ook uit zodanig een geringe afvvy* 

king, dat gevolg van minder deugdzaam ofgoed¬ 

hartig te trekken: en dit zy u ten algemeenen 

ï 5 re- 
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regel voor alle verdere trappen van afwy« 

king. 

V r. Ik zie hier figuur 4, daar loopt dit kruis 

waar gy van ipreekt, bevatlyker voor myn be- 

begrip, zigtbaar na uwe befchiyving regt door de 

oogappelen, en door het neuspunt; en zoo de 

lange lyn, regt de neus doorfnydende en voorts de 

mond, de lippen in haar namurlyke dwarsfply- 

ting, (meest kenbaar voor ons in de middenkreuk 

der onderlip,) en zoo vervolgens de kin, (in het 

geene wy noemen het kloof je der kin,) nederwaarts, 

gelyk het andere overdwarsw , wat zal dit Hoofd 

my aanwyzen ? 

Aw. Een breedövaal, daar fig. 5 ’er een is 

dat een weinig fmaller is. — Doch daar ik 

het u voornaamlyk om mededeel, betreft de ver- 

tooning der hairfchedeling, die hier in haar ver- 

eifchte maatrégeling gefield is , en zig zoo niet 

bevind in fig. 5, 6, 7, 8, en 9 , eene betragting 

welke ook het voorwerp van aandagt eensPri y* 

sïögnomicus zyn moet, en dat hier naa by de 

Practyk te pas zal komen. Verders heb ik u ge¬ 

zegd, dat in een Aanzigt van een goede propor¬ 

tie , de dwarslyn gaan moet, van het eene oor 

tot aan het andere;dat is naamlyk gelyk gy hier ziet, 

dat die moet loopen vlak van boven tegen het 

oor aan; op dat ik u ook een denkbeeld geeve 

van de behoorlyke plaatzing der deelen of party» 

en van ’t Aangezigt: want, daar dit maar het 
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geringste verfchild, gelyk in fig. 7, en in onze 

eerste plaat fig. B. fchoon al de Tronie anders 

gezegd kan worden in zyn natuurlyk Stand te zyn, 

of welgevormd en regelmaatig ten opzigt van de 

omtrekken te wezen, maakt zulks ook een ver- 

fchil in de Pyfiögnomifche befchryving en beöor- 

deeiing; waar te hoog of te laag geplaatste oo¬ 

ien , te groote, te kleine, opgetrokken’ of ne. 

derhangende , tebreede of fmalle ooren, (even 

gelyk het met wenkbraauwen, oogen, neus, lip. 

pen, en derzelver afHanden en maakljèls, met de 

kinfpatie enz. gelegen is} eene merkelyke veran¬ 

dering maaken. 

Vr. Hemel! wat al een Waarneemingen: Nu 

kan ik duidelyk bevroeden, daar’er zo,o veel tot 

deeze Weetenfchap verëifcht word, dat een on- 

ervaarene in de Gelaadkunde, nimmer zonder 

mistastingen zyn kan; en dewyl meest alle Men- 

fchen die Kunst niet verftaan , dat ook meest al¬ 

len, fchoon zy al voor kenners willen gaan en 

zig het oordeclen vermeeten, deerlyk zig ver- 

grypen, en daar door een lak op de Kunst wer¬ 

pen. Wat al Weetenfchappen behooren ’er tot 

deeze ééne Weetenfchap , nog al meer waarlyk 

dan om Poëet te wezen! EenPhyüögnomist mag 

’er wel behalven Natuurkenner, een Meetkons*- 

tenaar en Tekenaar byzyn? 

Aw. Hy moet voor het minst een Meet-cn 

rekenkundig cog hebben, datdeproportiefchaal 

van 
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van het geheel en van de deelen eens Aangezigts 

wel verftaat en bezit, Een volkomen Voorwerp 

moet zyn modélzyn. Aan welk eenezydegynueen 

Menfch ziet, moet zyn Hoofd u overal een Ovaal 

of evenredig Eirond uit leveren; en in dat ovaal 

moet alles regelmaatig zyn, en geplaatst zyn. 

Vr- Datbegryp ik niet al te wel. — En im¬ 

mers de meeste Wezens zyn gebrekkige modél¬ 

len ? 

Aw. Te weeten hy moet dat uitleveren zoo 

hy een volkomen wel geproportiöneert Menfch 

is, want dan is zyn Hoofd wel geproportiöneert, 

en zyn Aanzigt gelyk het zyn moet. Slaa uw oog 

nog; eens op de eerste Prentverbeelding [by bladz. 

32] gy ziet daar vier natuurlyke Standen vanbe- 

hoorlyk gevormde Hoofden en Troniën — wel 

nu , gy ziet daar dat Ovaal naar verëifch en kunt 

het waarneemen regt van vooren, vlak van ag- 

teren , geheel op zy’, en half gekeerd: overal 

hebt gy uw evenredig Eirond, en dus overal een 

volkomen welgemaakt geheel van een Hoofd en 

Aanzigt, juist in derzelver omtrek en verdee- 

ling; nu komt het dan maar alleen (zal het ook 

ten vollen fchoon heeten) op de juiste verdeeling, 

plaatzing en maakfel der deelen op hetzelve, 

aan, — dan dat is hier de zaak niet: ik hoop gy 

zult my nu beter bevatten, en anders raade iku~ 

die Afdeeling over de Phyfi'ógnomie der Omtrek¬ 

ken nog eens te doorloopen, zy is wat kort maar 
dee- 
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deeze verklaard haar nader; door het gebrekkige 
heb ikgedagt, zoud gy het fchoone en volko» 
mene beter begrypen. 

V r. Daar begin ik nu ook vervvagting van te 

krygen; ik bemerk reeds myne vorderinge in de 

befchouwelyke kennis der nuttige en bekoorelyke 

Physiögnomia. Waarlyk, ofmenaldeNa» 

tuur verftaat van duizende dingen buiten ons; de 

Menfch en ’s Menfchen natuur te verftaan , is 

verre uitneemender; zyn Hart te kennen, is meer 

en noodzaakelyker dan alle andere wysheid en 

kennis; of men al gevat is op millioenen hairkloo- 

vereyën der Geleerden, of men al een fraai vaers 

maakt, een fchrander meetkunstig voorstel oplost, 

de Aard.of Hemelloop tragt te weeten, wat is, 

ons nader dan wy-zelve? Watnoodigeraan den 

Menfch , dan de Menfch, dan hemzelve, en 

die hemgelykis te kennen? Wat heerlyker? De 

Menschkunde dan is alles: zy is verre bo¬ 

ven alle die andere Weetenfchappen en Kunsten; 

en hoeveel nuttiger is zy! wat baaten ons zon¬ 

der haar eene reeks van zoo veele andere kun» 

digheden ? Niets haalt/er hoe meer ik zulks na- 

gaa en begryp, by de Geiaadkennis , die dcor- 

zigtkunde onzer Ziel, die ons leert kennen het 

innerlyke door het uiterlyke, zoo wel van het 

fchoone als ’t gebrekkelyke van den Menfch; tot 

welke ik egter bemerk dat verfcheiden trappen 

£yn, naar het onderfcheid der natuurJyke, min 

na- 
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natuurlyke , gebrekkignatuurlyke , en gantfdi 

onevenredige of om zoo te fpreeken tegen-na» 

tuurlyke Standen van Hoofden en van Aangezig» 

ten: toon my nu weiders dat verfchil aan als 't 

u belieft. 

A w. Men kan alle Phyjiognomiën die van de 

natuurlyke Tronieftelling afwyken, wat de om¬ 

trek en lchors betreft, onder de vier klaflen bren¬ 

gen die ik u voorftelde; en die ik hoor dat gy wel 

onthouden hebt: alléén, wat gy hier gantfch on¬ 

evenredig of tegennatuurlyk noemt ais de twee 

uiterste plaatfen van afwyking, heb ik in tweeën 

gefplitst, in (3) gantfch onvolkomen , en (4) 

geheel gebrekkig, om woorden van onderfcheid- 

maaking te vinden , in het zooveel doenlyk 

naauwkeurig fchiften Hoofden van Hoofden in 

derzelver misstanden en wanvormigheden. Thans 

van ftg. 5 af beginnen wy nu met de meermerk- 

baare afwykingen van deklasfeder min volkomen 

Hoofd ftanden , welke in 6 en 7 nog meer 

gerond, en daarom ongelyk in verdeeling over¬ 

kruis zyn, want men ziet hier in een geweeken 

of eenigzins omgewend Tronie, welke horifon- 

taalgezien word, hoe de linie van \ Qyaal ver¬ 

anderd en bogtig geworden is, fchoon anders de 

linie van het zigtëinderlyk rond , geftrekt blyfc 

ais vooren, te weeten geheel regt. 

Vr. Wat wil dat zeggen horizontaal zien?- en 

Eigtëinderlyk rond, dat begryp ik niet. 

A We 
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A w. Wanneer men een Aangezigt in zyn ei- 

gen proportie-maat, en al de deelen desfelven in 

een natuurlyke Stand ziet, noemt men zulks Ho- ■ 
rifontaal ten aanzien van het Hoofd; en ten aan¬ 

zien van een befchouwer gebruiken wy het woord 

zigtëinderlyk rond in betrekking tot dat Wezen , 

aangaande naamlyk de gezigtftand , als wanneer 

de oogen altyd moeten worden aangemerkt in de 

middenlyn of Cirkel van ’c oppervlak des Ovaals. 

Tot nadere Verklaaring hier van, en teffenstot 

een algemeen denkbeeld en begrip, ftel u voor 

een volkomen eironde bol welke gy by een handig 

werkman hebt laaten draajen, trek daar die ly- 

nen om, zoo als gy in deeze figuur ziet, zy zullen 

daar in behooriyke ftand een regt kruis maaken, 

welke ftand gy niet onvoegzaam een horifontaal 

Hoofd zoud kunnen noemen ; ’t geen dan nog 

ligter uit de tegenftelling van onvolkomen bol¬ 

len of Hoofden in onbehoorlyke of toevallige 

ftand, te begrypen is, waar in wy de gezegde . 

liniën afgewisfeld zien , en daar dat kruis nooit 

volkomen in is, zoo min als de proportie der 

lengte tot de breedte om een juistOvaai uittele- 

veren. Nu heeft die afwisfeling by een vol¬ 

maakt, natuurIyk Tronie dat in zyn proportie is, 

gelyk wy [bladz. 33] gezien hebben, geen plaats: 

Vergelyk nu daar by , en by onze volkomen Ei. 

ronde bol, de Hoofden fig. 8, 9, 10 en 11, en 

gy zult, dat horifontaal onderfcheid der Wezens, 

en 
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en die verwisfeling van het kruis derzelven, be¬ 

vatten } in io en n bemerkt gjr ligtlyk zelfs met 

het bloote zonder het meetkundige oog, de af- 

wykende proportie van het waare Ovaal, in dat 

bolronde Hoofd u daar vertoond ; nu, die linie 

van het Ovaal, en die van het zigtëinderlyke 

rond, is hier geheel gebogen, welke boog , indien 

het Hoofd in zyn ftand is beneden de horifon- 

taaie linie, als dan zig naar boven ombuigt, doch 

indien boven die linie, dan vertoond zig zulks naar 

beneden. 

V r. Maar wat beduiden die twee dwarslynen 

in fig. io en n die als het oor en de neus in der* 

zelv°r lengte fchynen aftemeeten, en welke ftree- 

ken ik in die ander Hoofdafbeeldingen niet 
zie? 

A w. Die dienen om u ook een denkbeeld te 

geeven van de Aanzigtverdeeling in zyn vlak¬ 

te; van het Voorhoofd af daar het hair ein» 

digd (want in die ftand befchouwen wy hier fig. 

10 en ir) tot aan de neus en de oogen is het 

eerste deel', de plaats der neus tusfchen beide de 

oogen, zulks dat yder oog zoo breed is, als der- 

zelver affland is van elkander, of als de hoeken 

wedezyds de neus, met haar lengte aan de oogen 

overlaat, is het tweede: ’t welk u teffens aantoont, 

dat de ooren zoo lang zyn als de neus, wanneer 

beide evenredig aan elkander zyn , niet juist 

evenredig aan zig zelf, want beide kunnen bui¬ 

ten 
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ten de proportie groot, of klein zyn, doch heeft 

de neus haar evenredigheid, dan is zy de zet- 

maat van het geheele Aangezigt, gelyk, wy 

gezien hebben dat ’t Hoofd zulks is van het 

gantfche Menfchelyk Lighaam, [zie ons hier voor 

lladz. 30 en 34.] 

Vfi. Zeer wel. Dit verfta ik nu; maar fig. 

12, welk wonderlyk Kopftuk is dat? 

A w. Mede het beeldtenis van een gebrekkig 

Hoofd, weder in een andere Tronieftand, om 

u het wanvorcoige in alle manieren te vertoonen; 

de doorfnyding is hier gemaakt by debuitenzyde 

van de Wenkbraauw, en het oog, naar de kant 

van de fiaap des Hoofds toe, nederwaarts. Gy 

bemerkt ligt dat die afftand van deeze dooriny- 

ding, tot aan het oor, veel te breed is, en we¬ 

derom , hier, aldus buiten de proportie ; een 

Hoofdfatzoen dat ons voorkomt by lieden die 

anders menigmaal welgevormde Wezens heb¬ 

ben. — Dat 11 dit nu een denkbeeld geeve tot 

veele andere wanvormingen! 

Vr. Kan een welgemaakt Aanzigtf, een wan- 
vormig Hoofd hebben; 

Aw. O Ja; en omgekeerd, van gelyke, een 

evenredig Hoofd , een misvormd Aangezigt. 

Wy, de Schilders hier in navolgende, noemen 

dan die afwykingen, die wanftallige en mismaak¬ 

te Hoofden, uit ons gezigtpunt te rekenen, toe¬ 

vallige /landen, en misftamkn, met byvoeging die 

K- $ët 



146 Phyjiógnomifche Catechismus. 

wel getronied zyn , en anders in het tegengeftel* 

de j natuurflanden, die kwalyk getronied zyn. Nu 

moetgy deeze kennis maar ten gebruike aan¬ 

wenden , en zoo kunt gy dan onder de Menfchen, 

Hoofden met Hoofden vergelyken, zoo als door 

Vergelyking alle onze denkbeelden^geboren wor¬ 

den ; en uit dat verfchil, en uit het verfchil der 

deelen enderzelver onderfcheidenplaatzing, zult 

gy'dan ligt al verder, een nader inzien bekomen 

in deeze Koost; en met u zal een yder moeten 

erkennen, dat ze waaragtig is: want immers daar 

moet een reeden voor zyn, betreffende dit ver¬ 

fchil, waarom alle Hoofden der Menichen in 

groote, lengte, breedte, maakfel, en vorm zoo 

van elkander onderfcheiden zyn; en datzelfsook 

zoo in de Dieren? alwaar die vergelyking in de 

Phyfi'ógnomle der O intrekken, tüffchen onze Hoof¬ 

den, en de hunne, ook niet weinig licht geeft in 

deeze Weetenfchap. 

V R. Hoe! wat overeenkomst kan ’er zyn in 

de Hoofdvorm van een Menfch , met die der 

reedenlooze Dieren? gy gaat wel ver uit’tfpoor 

in uwe toepasfing! 

Aw. Wees niet te voorbaarig in hen reeden» 

loos te noemen; gy kent hen nog niet genoeg. 

Zyn zy niet bezield? zyn het geene denkende 

Wezens, zoo wel als wy? — Nu, enderhalven 

kan ’er zodanig een overeenkomst zyn , en zy 

is’er welduidelyk; merk maar eens op 5 derondste 

wel- 
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welgevormde Hoofden der Menfchen daar de 

Herfcaenfchaal of het bi eede des Eironds volko- 

men is, bevatten het meeste brein, en hebben 

van natuure het meeste Verftand: van ’tzelfde 

die Dieren welke de rondste Hoofden hebben, 

de zulken die naast aan die der Menfchen komen, 

vooral in het bolagtige van ’t agterhoofd, gelyk 

de Leeuwen, de Paarden, de Aapen, de Hon¬ 

den , de Katten , enz. dat in zoo veele 4 opzig- 

ten vernuftige en flimme Dieren zyn. Let, 

daar en tegen eens, op wanvormige Menfchen- 

hoofden, ’t zal niet misfen of verftand en geestig 

’er ook zoo gefield; en hoe wanvormiger, hoe 

nader overeen flemmende met de woestfie, de 

plompste en domste der Beesten ,* wier Hoofden 

ook mede de flegtste fatzoenen hebben , zig ver¬ 

re vervvyderehde van het Menfchelyk bol- en 

Ovaal, en het rond der volkomenheid. Die 

Vergelyking derhalven is noch wydgezogt, noch 

onnatuurlyk , in den daaglykfchen omgang zelf 

bedienen wy ’er ons van ; en door gelykeniffen 

van Beestenhoofden ontleend, onderfcheidenen 

kenmerken wy de lieden met wien wy omgaan in 

de uitdrukkingen b. v. van Euffelskop en Stierskop 

nopens lompe, onbefchofte en bruske Menfchen, 

van Ezelskop en Verkenskop betreklyk tot lieden die 

dom en onguur iyn, weinig verfland of heüfch- 

heid bezitten, envan Kalfs- en Schaapshoofd oni 

daar de cenvoudigen en onnozelen door te be- 

K % téke» 
o 
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tékenen: en als men ’er agt op geeft, en zulke 

Hoofden vergelykt met die van dat flach van 

Dieren, zal men in de fatzoenen, maakfels en 

vormingen eene aanmerklyke overeenkomst vin¬ 

den ; doch wy zullen daar zoo daadlyk breeder 

van handelen , als wy aan onze vyfde grond toe 

zyn: dan uwe Inworpen, maaken hier myne uit¬ 

weidingen nu en dan noodzaaklyk. 

V r. ’t Is waar , hoe geduurig hooren wy die 

vergelykingen ! Maar ik heb opgemerkt, dat wy 

goede hoedanigheden meest Menfchelyk, enfleg- 

te, in die fmaak beestelyk vergelyken, zoo als 

b. v. aan Wyshoofd en Norskop blyken kan; en 

zulks is zeer goed, want het zou anders wat ge¬ 

meenzaam zyn Menfchenhoofden en Beestenkop¬ 

pen zoo onder elkander te verwarren. En Hoof¬ 

den met koppeh hebben dan evenwel zulk één 

naauwe bloedverwantfchap.? 

Aw. Gy boert. Maar inderdaad ’er is die 

overeenkomst in beiderlei Hoofden, (of koppen 

dan zoo als gy die noemen wild,) als men die 

vergelyking maakt; vooral dan , wanneer men 

zulks Kunstmaatig doet, dat is volgens de hier 

gelegde gronden , en Teken-en Meetkundig. 

Letten wy naauwkeurig op de Hoofden, de Die- 

relyke naastbykomende , het zyn ook juist die 

welke wy onder deeze vier Klasfen begreepen 

hebben , welke Klasfen ook in het Dierenryk 

plaats vinden: juist die, welken wy onder de 
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gebrekkige Hoofden, met deonderfcheidingen van 

voor*enagteröverhangende, platte, ingevallene 

uitpuilende, fpitze en driehoekige hebben opge¬ 

teld , welke, volgens dat Dier naar welker 

Hoofd zy gelyken, ook zeer veel hebben van het 

inwendige van dat Hoofd, zeer veel van de aart 

en natuur van dat Dier. 

V r. Gy overtuigd my ten vollen van die over 

eenkomst: ik zou zulks uit myzelve, en zonder 

uw onderwys, nimmer zoo betragt hebben. 

Maar over die figuuren had ik u gaern wat om* 

Handiger gehad: gy breekt, even als by de natuur- 

lyke Hoofdtanden daar wat kort by af, dunkt my, 

in ze uitteleggen. 

Aw. Zy zullen ons in het PvaÜifcJie wel ver¬ 

der te pas komen. En wat zou ik ’er u hier meer van 

zeggen, dat niet te dor en droog zoude zyn! Meet¬ 

kundige betoogen tog , zouden u niet fmaaken > 

en ook voor uw begrip te duister zyn. Genoeg 

dan tot een voorbereiding: Ik meen u thans de 

Hoofdverfchillingen als de bron van het Onder- 

fcheid der Aangezigten, en waaruit gy deeze af¬ 

leiden kunt, (om dat ze ’er als uit fpruiten en 

grootlyks van afhangen)genoegzaam aangetoond 

te hebben, ten minsten voor zoo ver u noodig is 

daar kennis van te hebben , ten gebruike voor de 

Physiögn omiekund E,en dat is alles watik 

iny in deeze Afdeeling had voorgefield u te doen 

opmerken. Het weinige dat ik nog ten flotte 

K 3 ovp? 
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over het elftal Portretgeraamtens te zeggen zou 

hebben,zouhet onderfcheid betreffen van de afwis¬ 

seling Troniën, in veranderlyke itandsgelegenhe- 

den,by een vreemd maakfel der deelen,of eene bui® 

tenrégelige plaatzing van dezeiven; dan dat be*» 

boord eigenlyk hier niet, maar zal verhandeld 

worden als wy over het Ve. Deel van ons Phy- 

siög nOMIESCH Systhema ’t welk tot de 

Praélyk behoord f, fpreeken zullen. Hebt gy 

nog iets te vraagen» 

Ve. Niets, danditéénige: welkbyzondernut 

de Phyfiögnomiekunde toch trekt uit deeze Leer 

der Verfchillende Hoofden '? 

A w. Dat derzelver verfcheiden Fatzoenen , 

ook verfchillende y erflanden en Geaartheden 

aanduiden. Zoo geeven de Ovaale en naastby 

Ovaals Hoofden, een gemaatigd GemoedsgefleJ 

te kennen, en over ’t algemeende de beste Men.- 

fchen; al wat meer naar het ronde trekt; is vro» 

lyker j Hartstogtlyker, oprecht maar ook meer 

woest en lomp ; wat zig verfraait, fnediger s 

doortrapter, of meer listig, geveinsder , en meer 

droefgeestig: dit gaat in het algemeen door. ’t 

Geen hier meer over te zeggen valt. Gehoord 

tolde Voorhoofdmeeting, het 2e. Deel van ons 

%sthema. Heblykheden, Ziektens enz. gefyk wy 

gezien hebben, veranderen zomwylen de Hoofd¬ 

vorm; 

| 2JIe de iijdeeling var ons Leerbeeld, hier voor bljdz, 24» 
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vorm: zoo verbreed zig het Aangezigt in een 

man van Studie, en het zet zig uit, wanneer hy 

zig tot een zwaaren arbeid begeeft; en het We¬ 

zen verfmalt, wanneer een Werkzaame, zig tot 

letterblokken en denken gewend. 'De Pasfien 

doen hetzelfde, inTroniën, waarin ze Veröu- 

den: zoo doet de Gramfchap de Hoofden uitzet¬ 

ten; Verdriet krimpt die in. Liefde; Nyd en Af¬ 

gunst maaken ymand fchraal en mager, en zoo ook 

de fatzoenen der Hoofden die het verfmalt en 

uitftrekt; en gelyk Salomon zegt dat een droe¬ 

ve geest de beenderen verdort, zoo ziet men ook 

de Treurigen , de Zwaarmoedigenen Droefgeesti- 

gen lange Wezens maaken; gelyk de Vrolykheid 

merendeels eigen is aan de breede: doch decze 

Veranderingen ontvangen de Hoofden en Troni- 

en meest van de Werkingen en de Indrukken der 

Spieren, waar van wy nu handelen zullen, als 

de d e rd E g r o n d der Gelaadkunde; zelfs de AJ- 

'wisselende Omtrekken en linien der Hoofden , en 

derzelver verandetiyke Standsgelegenheden raakt 

eenigzins die derde onzer gelegde gronden, de 

fpanning of ontfpannig naamlyk en tonus onzer 

Zenuwen, en Muskelen , byzonder die van hals 

en wangen, en derzelver onderfcheiden’ eigen- 

beweeging , waar toe de orde van ons Onder¬ 

houd, ons dan nu van zelve gebragt heeft. 
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XVe. AFDEELING. 

Vr. ‘VV'Telke is nu, die derde grond 

W deezer Weetenfchap V want ik 

bemerk aan uwe reeden dac gy decze dan nu af- 

gehandelc hebt. 

A w. Ik ga u die van geiyken betoogen. — 

afgehandelt! in waarheid, ik had daar nog zeer 

veel over aan te merken. Decze nu, gelykgyziet, 

is aan de voorige ten naauwsten verknogt : zy 

betreft de beweeging der Spieren, derzelver her¬ 

haalde 'werkingen en bepaalde gedaanteaanneeming, 

de Verf drillende aandoeningen onzer Ziel in drie 

verfcheiden A-anzigten, S-t omvorming en en geluid- 

ƒlauniugen, Gogbeweegingen en IVezenstrekkingen, 

uitdrukken , als de derde grond dan der Phy- 

siögnomie. Ik zal u hier evenwel in geen 

wyder perk over omvoeren dan myn beftek lydt, 

want dan zou ik met u de geheele Phyjiölogie, 

Anatomie en Semeiötica moeten doorloopen; ik 

zal ’er u dan maar alleen dit weinige over doen 

opmerken, noodig in dit opzigt te weeten: dat 

naamlyk de werking der Spieren, van de Zenuwen 

afhangt, en deeze weder van de geiteldheid van 

het Vogt dat haar voedt; datzy eigeni.yk , alle 

die Zielsaandoeningen , werkzaame Geaarthe* 

den 3 Verouderingen? Hartstogtbeweegingen en 

Ge 
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Gemoedsdriften, Hebbelykheden en Gewoontens, 

werkeiyk op onze Aangezigten tékenen, en ’er 

de kenmerken van yder in’tbyzonder, alléén, of 

vermengt, als in graaven: en dat alzo van haar, 

de verborgen’ hoofddeelen van onze geheele 

Kunst, de Linidmenten en Jlreepen op de W e- 

zen.s en in de Handen, (waar uit wy voor- 

naamlyk, en datKunstmaatig oordeelen,) eenig- 

lyk afhangen, en tot haar alléén behooren; want 

al het overige, hoe noodig ook betragt, isflegts 

het ruuwe deel van de Kunst. Dat de bewee- 

ging der rustende Spieren, altoos, aantoond de wer- 

kinge der Ziel op het Lighaam , zoo wel als de 

rust der werkzaame, of van die welke te vooren 

in beweeging waren: terwyl weder het Lighaam 

op de Ziel werkt door middel van de Zintuigen, 

wederom beftierd door haar Spieren, doch met 

welken wy minder te doen hebben; dat de Spie* 

ren zig nooit anders beweegen dan opgewekt 

door een vryë wil van de Ziel, uitgezondert in 

een tegennatuurlyke ftaat van Beroerte en ftuip* 

trekkingen by voorbeeld, en in den Slaap, in 

Dronkenfchap en in Bezwyming; en wat meer, 

van diergelyke opmerkingen zyn, die tot onze 

Theorie behooren. 

V r. Kunt gy my de werking onzer Musculen 

of Spieren, ook door Voorbeelden ophelderen t 

want dan bevat ik uwe leeringen beter. 

Aw. Ja ik. Dus verwekt de Toorn een he- 

L. 5 va- 
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vige beweeging der geesten en van het Hart, 

en vermeerdert de kragten der Spieren, die zigc- 

baarlyk in het Aangezigt tékenen, onderfcheiden 

van alle andere tékenen; de Droefheid in tegen-’ 

deel, verflapt de Spieren , en breekt de flerkte 

der Zenuwen ; van gelyken , vermindert de 

Vrees, de vermoogens van het Hart, verzwakt 

de Spieragtige beweegingen , en ontbint de Siuit- 

fpieren : voor een goed Physiögnomist 

fcheidbaar kennelyk in alle Aangezigten. Dat 

de herhaalde Werking nu van alle deeze en zoo 

onëindige andere Spieren, fteeds van haarheer- 

fching iets in ons Aanfcbyn overlaaten , ’c welk 

’er den Indruk van behoud, hebben wy aange¬ 

toond, en die, bepaalde, gezette,vastgemaakte 

(gefixeerde) trekken genoemt, daar dan voor het 

derde de Aangezigtkmde haar oorfprong van 

heeft. En dat is voor een Leerling genoeg be¬ 

treffende deeze derde grond. 

V r. Gy zyt over de Spierenwerking wel zeer 

kort. Ei, wat ik u bidden mag, is dit zoo een 

noodig deel van de Physiögnomia, leer my 

daar nog iets over. 

Aw. ’t Zou maar noodeloos zyn, en u ver¬ 

warren zoo ik daar veel breeder over was. Het 

overige moogt gy in Jhet geene wat ik over de 

Hartstogten gezegd heb, nazoeken ; onze Zin¬ 

tuigen zyn de bronaders van alle onze doenin¬ 

gen; vvyzien, hoeren, gevoelen,en zoo brengt 

het 
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het de voorwerpen van dezelven aan onze denk¬ 

beelden, waar door wy bevatten, oordeelen,willen; 

en zoo doen: en dit doen noemen wy Hartstogten, 

of werkingen der Hartstogten , en de reizingen van 

dien wil en die doening,noemen wy Driften,’t welk 

niet anders zyn dan heviger Hartstogtwerkingen. 

Gaan wy verder: nu weet men; dat het grootste deel 

der Zielsdriften, op die wys aangedaan door onze 

denking , eenige lighaamelyke beweegingen in 

ons veröorzaaken , die inzonderheid zigtbaar zyn 

in her Aangezigt, zigtbaar voor elk ; maar al¬ 

leen onderfcheidbaar voor kenners, voor Phyfi- 

ognomisten: deeze nu zyn niet anders dan een be- 

weeging van eenig deel desfelfs , ’t welke be- 

jftaat in de verplaatzing der Muskelen of Spieren 

die door de topëindens der Zenuwen, welke dwars 

daar door heen fchieten, bewoogen worden: en 

wederom de Zenuwen worden, zoo als ook de Ade¬ 

ren alleen door die geesten aangezet welke in de hol¬ 

ligheden der hersfenenbeflooten zyn; werwaards 

zy door het bloed worden aangevoerd ’t geen 

onöphoudelyk door het hart vloeit , het zelve 

verhit ; en van daar weder de fyndere deden 

als geesten naar de hersfens zend, die opvuld, 

enze op nieuw van daar in alle Aderen als 

zoo veele buisjes ftuuwt, waar door zy tot in 

de Spieren vloeien , cn die zoo aan ’t werken 

brengen. 

Vr. O dat verbannend won derge fel van Menfch 

en 
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en Dier! Beiden beweegen dat door zoo menig¬ 

vuldige organen, willig als zy denken, en onwil¬ 

lig gelyk b. v. in den Slaap; en zulks naar de ge- 

fchapenheid onzer Vogten ? en..,..,. 

A w. Van daar dat de Spierbeweeg ng veel af¬ 

hangt van ymands Temperament, Hebbelykhe- 

den, en Gewoontens: in Bloedryken , zyn die 

geesten meer overvloedig; in Galagtigen worden 

zy meer bewoogen , en hier door het hart der- 

zulken, meer, en eerder verhit, en de hersfcnen 

vervuld; dus ook, de Spieren werkzaamer en meer 

bewoogen , en zyn gevolglyk mede die werkingen 

zigtbaarder in de Aangezigten, en aldaar vroe¬ 

ger en duidelyker waar te neemen. Van de 

Heblykheid en Gewoonte ; gelyk wy zien dat 

ymand die veel denkt, of letterblokt, door be- 

rooving vandiemasfa, offchielykenomloop van 

bloed, min kleuriger, zwakker, minder Herken 

beweegbaar van Spieren is , zoo als Vondel 

zegt inSALMONEus: 

Uw peinzing, maakt u bleek , en ’t Wezen ftram en ftyf» 

Geen’ Spieren werken meer-- »» 

Daar en regen zy die meer , die veel met de 

handen arbeiden , ontvangen door die meerde¬ 

ren omloop , de meeste geesten , en worden 

by gevolg meer opgezet en gefpannen dan die an¬ 

deren die dezel ven minder genieten ; dus ook zyn 

ze Hartstogtelyker, en werkzaamer van Spieren, 

welk verfchil, aiken in beider zoo zeer onder* 

fchei- 
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lcheiden Wezens, Linidmenten en Vsrwe, met 

gemakte zien is. Gelyk dan ook deSpierenwer* 

kingen, die allengs in de Aangezigten kenbaar 

worden ,zig vermeerderen of verminderen, veel- 

vuldiger of zeldzaamer worden naar de toeftand of 

het beroep waar in wy zyn, naar de levenswyzejen 

Habitudes die wy aanneemen , en naar dat wy 

veel in de gelegenheden ons bevinden om ons 

driftig te maaken, of tot deeze of geene neiging 

of lyding aangezet en vervoerd te worden. 

Vr. Is het Spier ge (lel évengelyk in alle 

Menfchen ? 

A w. Neen het, zeer ongelyk : in jonge lie¬ 

den , in die welk fchoon zyn, is het van Natuure 

en in die welke weinig werk doen, uit Heblyk- 

heid zwak, en flaauwwerkende. In vette Men¬ 

fchen ziet men zelden fterk verheven Spieren; 

en ’tis by hen dat ze minst zigtbaar zynin de We¬ 

zens , ten zy die , welke hevige Hartstogten of 

de Hoofdpasfiën aanwyzen: anders zyn ze altyd 

eenigermaate twyfelagtig, om dat zy onderbet 

poezelige te veel wegwyken. In magere daar 

en tegen, kenlyk en meer werkzaam , het welk 

dezulken dan ook rasfer en vaardiger maakt, en 

ook de Wezenstrekken in meer aüie brengt. Ge¬ 

vleesde, ftaan tusfchen deeze beiden in , zy kun¬ 

nen welgemuskeld zyn , doch ook het vleefch 

houd die voor het oog eenigzins bezet. In oude 

lieden hebben de Spieren haar vastigheid, zy zyn 

caar 
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daar vol wasfen j zigtbaar, en best van allen waar 

te neemcn. 

Vr. Wat neemt een Ph ysiögnomistdan 

nu uit de Spieren waar ? 

Aw. Hy (laat derzelver werking en plaatfing 

gade, en hy oordeelt uit ’t geen zy aanwyzen : 

dustoonen de nederwaards gefpannen Spieren in 

een Aangezigt, een droefgeestig en opwaards 

gefpannen Voorhoofdsfpieren, een grammoedig 

Menlch aan; een Afgunstige, heeft de Spieren der 

wangen ingebogen en hol; een die ligt fchriktbeeft 

die welke tot beweeging der Wenkbraauwen ge- 

fchiktzyn ,heelzigcbaar, tegen elkander gedrukt , 

uitgezet, en nederhellende op de neus, en de 

Spieren aan den hals meer gefpannen oftotfpan* 

ning geneigd dan in andere Menfchen; in deBy- 

geloovigen , de Nederigen en Ootmoedigen , 

vertoonen die des Voorhoofds zig wat gezwollen, 

die der Wangen flap nedergefpannen. In Men¬ 

fchen daar meer de in- dan de uitwendige Harts- 

togten, in beweeging zyn, kent men de Spier* 

karakters flegts aan byzonderheden; gelyk dus, 

in het Troniekenmerk der hoop, ymands Phyfi- 

ognomie zweevende gehouden word tusfchen de 

Verzekerdheid en de Vrees, zodanig, dat wanneer 

de Spieren van ’t eene deel des' Wenkbraauws de 

Vrees aanwyzen, die van het andere deel weder¬ 

om de Verzekerdheid vertoonen; en dus by meer 

andere vermengde beweegingen : minst zigtbaar 

ge. 
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egter in de zagtste Hartstogten, en in luiden die 

zeedig zyn, door de reeden beftierd worden , 

en een bezaadigdheid van geest hebben. Nuko- 

me ik tot de viERDe grond van deeze Wee- 

tenfchap, en het zooveelde bewys tevens van 

haar existentie. Deeze is de Phyfiognomifche Ver- 

gelyking onzer Leden en Proportiën onderling , en 

derzelver Verhand over het algemeen. 

XV Ie. AFDEELING. 

V r. TY/at valt daar omtrent op te merken ? 
W A w. Dat men derzelver overeen* 

komst en ftryd wel betragte; over het algemeen, in 

een enkelde zaamengevoegde Vergelyking, en zoo 

dan nopens yder deel of lid in ’tbyzonder. Dat men 

dan vervolgens dat maakfel van Lighaam of Le¬ 

den , of diegefteldheid van eenig Lid, evenredig 

of onevenredig , in vergelyking overbrenge tob 

de Hoofdfland , Omtrek en Proportie van het 

Aangezigt: welke Overeenkomst dan Ledenftem- 

ming in onze Weetenfchap genaamd word. Zo 

befchryft ons Aristoteles (opdat wy voor¬ 

eerst nog alleen by de Ouden blyven) zeer 

naauwkeurig (1) enkelt, (2) in overeenkomst, en 

(3) in onderlinge ftryd , alle de tékenen in den 

Menfch uit de kouleur, Wezenstrekken, uit de 

Hem 
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ftem, Vieefch* en Spiergeftel en geheele Lig-' 

haamsgedaante van denzelve, over alle de Leden j 

waar uit by danelkbyzonder, en ook naderhand 

door Combinatie , de Karakters opmaakt; dus 

om van de Verwte beginnen,de geene b. v. die don¬ 

ker van kouleurzyn, geeven een oploopendGe. 

ftel te kennen; die blond en roodkleurig zyn, een 

zeer goed en zagt Geftel; die fyn zagt hair hebben , 

zynvreesagtig ; die wreed hair hebben, zyn groot¬ 

moedig enftout, en wat dies meer is , want wy zyn 

nog zo verre niet om tot de toeëigening der Téke¬ 

nen te komen, en van allen rekenfchap te geeven; 

en nog weiniger om over de Hannonien en Combina- 

tien te handelen, ’t welk benepens de,Linidmenten 

het hoogste van de Kunst is. Immers, daar is 

een zekere harmonie tuffcben onze Leden ’t zy dan 

in ymands welgemaakte, of in zyn gebrekkige toe- 

iland, zelfs wanneer heteene Lid niet evenredig 

is aan het andere; gelyk als ymand is naar de 

maat van zyn Lighaam te kort van armen, maar 

ook teffens voor die maat wederom te lang van 

dyën, zoo zullen * of zyn beenen, of banden, of 

voeten sgemeenlyk in proportie weder te kort of 

te lang zyn, om dus die harmonie uittemaaken : 

ik zeg gemeenlyk, want waar dit geen plaats heeft, 

daar is een Wanfchepfel. Nu beduittekortear- 

men dit, te lange dyën dat, te korte beenen 

volgens ymands maat of reeden, iets zulks, en 

te lange voeten of handen ,* weder in de Kunst wat, 
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anders: om dit nu alles overeen te brengen , en 

met het Aangezigt , en ook met de partyën van 

het zelve te Combineeren en te Compareeren, ofte 

verëenigen en te vergelyken , daar behooren 

kennis en bekwaamheden toe : daarom is deeze 

Konst zwaarer dan men denkt, en vandaar, dat 

’er zoo weinigen meesters inzyn, of in uitmun¬ 

ten. 

V r. Gaat men nu ver der in deeze Kunst voort 

op dien grond ? 

Aw. Van die vergelyking klimmen wy nu af 

van de Menfchen tot het Dierenryk: dit fchynt 

wel een groote flap, maar die nabuurfchap is 

nader dan wy denken — Zoo volgt de eene regel 

of grond hier uit de andere, en zy allen hangen 

aan een, als de fchakels in een keren. Ook is 

die overbrenging niet onëigen zelfs in opzigt van 

de twee algemeene hoofdëigenfchappen van den 

Menfch , Deugden naamlyk en Ondeugden : alle 

de eersten noemt men inhemredelyken Menfch* 

lyk, aangezien een Menfch een redelyk Wezen 

is; en daar en tegen alle de laatsten reedenloos 

en dierelyk , als van ’t Menfchelyke ontaart: 

fchoon Dieren ook niet ontbloot zyn van Deug¬ 

den naar onze bepaaling die wy aan Deugd gee- 

ven, zoo min als van reedeu en reedeneering. Dee¬ 

ze Vergelyking nu van Menfch, met Dier, in 

rangöpvolging van die van Menfch met Menfch, 

L is 
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is de bron onzer vyfde grondstelling , 

zy ontleend haar zyn van de voorige. 

Vr. Hoe! meent gy ook van dit Leerftuk 

reeds afteflappen? Gy begint nu wel zeer inge¬ 

drongen te worden; over de Spieren en Spier, 

beweeging van het Aangezigt, zoo weinig! en 

gy zegt my, dat dit de grond tot het geheime deel 

van de Konst is; en nu over die Ledenftemming 

nog korter? 
Aw. Zckerlyk : die kennis en Vergelyking 

betreft meer de Gejialte- dan de Aangezigt- of 

Gelaadkunde, te zaamenhetgeheel der Mens ch¬ 

ic u n d e , waar van ten aanzien van de uitgebreid¬ 

heid en groote, de Phyfiögnomia maar een ge- 

ring-doch ten aanzien van de befchouwkunde in 

onze Weetenfchap, wel het voornaamste deel 

is. 

Vr. Dat begryp ik niet. 

A w. Het Hoofd hebben wy gezien (het éénig 

voorwerp der Physiögnomie) dat naar de 

proportiemaat, fiegts het zevende deel uitmaakt 

van het Menfchelyk Lighaam : in gewigt is het 

ze>.r overtreffende, want eenMenfchen Hoofd, 

en ook de Hoofden der Dieren zyn ongelooflyk 

zwaar, door het weegen der beenderen en der 

harsfenen, en om dat ’er niets ledigs in is, vol- 

gelluuwd zynde met brein , bloed , been enz. 

Maar het Lighaam , daar van is het maar een zeer 

klein deel in de uitgebreidheid. Om hier dan bree- 
der 
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der over te zyn, zou ik u den gantfchen Menfch 

moeten befchryven ! ik zou hem van top tot teen 

moeten nagaan, ik zou myn beftek overcreeden j 

en ook de paaien der Theorie te buiten gaan. 

Vr. Geef ’er my ten minsten een beknopt 

denkbeeld van zoo ver my zulks Phyfiognomicè 

van nut is: want hoe zal ik die Vergelykingmaa- 

ken , die evenreedigheid of onëvenreedigheid* 

overeenkomst of Itryd kennen en weeten , en 

die op het Aangezigt toepasfen of daar mede 

overëenbrengen, zoo ik van dat Verband of die 

Ledenftemming geen denkbeeld heb ? 

A w. Gy hebt gelyk, en uw verzoek is billyk* 

Doch dan treede ik in een Weetenfchap die mi 

onze taak niet is. 

Vr. Zy is het evenwel om Vergelykingen te 

maaken ? 

Aw. Ja ze: maar om die in orde en volledig 

optegeeven, wierd een geheel boek alléén ver- 

eifcht. Beter dan dat ik ’er u geheel niets, als 

alles gebrekkig van zegge 5 ook komen wy ’er 

van zelve toe als wy aan de Geflaltekünde zyn, 

’t welk de andere hand is der Phyfiögnomie — 

Thans hebben wy ons met deeze maar alléén te 

moeien; en ’er genoeg aan waarlyk 1 Het Hoofd, 

haar éénig Onderwerp, is al overgenoeg voor 

onze befchouwing: nu is de Hals die party naast 

aan het Hoofd, welke dat Hoofd beweegt, (en 

als nog het voorwerp, of naaste voorwerp onzer 

L a Kunst) 
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Kunst) die Hals nu is als de fcheidpaal tusfchen, 

Hoofd en Lighaam ; en in onze Kunst is het a's 

de Transporteur of overbrenger van de Physi- 

oGNOMiE-totde Gestaltekunde, van 

de Hoofd * tot de Lighaambefchouwing; dat deel, 

het welk naar de gewoonte der Noordelyke Vol¬ 

ken, alléén ten deeie nog ontbloot, en aan de 

befchouwing onzer oogen vrygegeeven, gelyk 

men weet, nevens Aanzigt en Handen het éénige 

gedeelte onzer Lighaamen is dat wy naakt ver- 

toonen, en dat wy dus zien in zyn natuuriland. 

Op de overige leden kunnen wy minder aan om 

dat ze bekleed zyn, wy kunnen ’er niet dan in 

het ruuwe van oordeelen , en maar flegts over 

het Liitflekende, gelyk wat groot of klein , wat 

gebrekkig, knobbelig of gebogchelt, fcheef of 

krom, wat te lang of te kort. te breed of fmal, 

dik of dun is enz. De Aanzigtfchouwïng op zig 

zelve is dan veel zekerer, veel gewigtiger, veel 

gemaklyker en van meer gebruik. 

Vr. Zoo behoord dan de Hals nog tot dePhy* 

fiögnomie , ten minsten meer daar toe als tot de 

Geftaltekunde ? 

A w. Om dat zy even zeer tot het Hoofd als 

tot het Lighaam behoord , en als het medicum, 

en de beweeger uitmaakt van en tot beiden: te 

meer om dat ze by ons doorgaans half gedekt is; 

fchoon men dat als toevallig moet aanzien, kan 

men haar daarom billyk als het midden of tus- 

fciien 
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fchen van de Aanzigt- tot de Gellaltekunde be- 

fchouwen, en haar de overgang noemen van de 

eerste tot de laatste, in welke wy dan zoo van 

de Hals tot de fchouderen en de borst komen als de 

eerste Voorwerpen der Geflaltekunde. Wat nu 

een korte of lange , dikke of dunne, grove of 

kleine, dus of zoo gevormde, flerk- of zvvakge- 

fpierde Hals in den Menfch beduit , is zoo min 

hier myn taak, als dat aantewyzen betreklyk het 

Aangezigt, de neus, mond , oogen , ooren, 

wangen enz. En nog minder betreklyk de ge- 

Iteldheid der andere deelen , leden, en partyën 

des Lighaams. Zulks volgt' hier na. En wat 

tog zou u anders dat denkbeeld over de Leden- 

ftemming nutten ? De fchets u gegeeven, we¬ 

gens de oppervlakkige Lighaamsproportie, en 

het geene ik nopens de verwe, en van ’t hair 

enz. hier, en hier vóór gezegd heb , is aanvan- 

gelyk genoeg : Liever koome ik dan tot de vyfde 

Grondftelling, die Theöretifch nuttiger, en van 

meer gebruik is. — Ik ben dan over deeze vier¬ 

de grond in vergelyking van de anderen wat 

kort, om dat hy geheel en al tot het Praólifche 

deel der Gelaadkennis behoord , en naauwgeno- 

men zelfs alleen tot de Geflaltekunde, een Wee- 

tenfchap die men gemeenlyk van deeze afzondert. 

Maar ik zal dat vergoeden, door over de voJs 

gende des te langer wezen. 

L 3 XVIIe. A F» 
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X VI Ie, AFDEELING. 

V r. T T oedanig is deeze vyf de grond der P H #- 
X-J siöGNOMiKUNDE van welken ik 

Jjny erinner dat gy gezegd hebt, dat ze in zeke¬ 

re betrekking nog de fterkste en voornaamste van 

allen is ; en de oudtfle weg van welken men zig 

bedient heeft om deeze Weetenfchap te kennen 

vQortteplanten. 

Aw. Zy is gelegen in het vergeiyken van het 

maakfel, de part yen of byzondere Lighaamsdeelen 

der Menfchen , met die der Dieren, 't zy dat ze 

die naby komen, of 'er van afwyken. Met reeden 

Üelt men die Leer tot een grond der Kunst, wyl 

ze eigcnaartig is; gy zult u de regel van A R i- 

stoteles nog te binnen kunnen brengen die 

ik u daaromtrent gaf, ” dat de geheele kragt 

35 der Phvfiagnomie , (zoo als hy zig daar by 

uitdrukt,) alleenlyk legt in de Vergelyking van 

35 dc gedaante der Menfchen met die van onder- 

32 Icheidene Dieren.1’ 

V r. Op wat wyzen toont die uiterlyke ge¬ 

daante van een Dier, onze innerlyke? want het 

komt my evenwel vreemd voor uit de Vergely- 

king met Dieren, ons inwendig Gemoedsgeftel te 

willen afleiden. 
4 W» f k fla toe dat het in den eersten opflag won. 

" ‘ der- 
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derlyk voorkomt ; maar gy zult ophouden u te 

verwonderen als gy alles overwoogen zult heb¬ 

ben, wat ik u ga zeggen.— Wat niet een over¬ 

eenkomst tusfchen Menfch en Dier, uiterlyk , 

en ook innerlyk! neem maar eens tot een Voor¬ 

beeld: de Oogen, hoe kenbaar is in een Dier, 

daarin het merktéken van Nyd, Jaloezy, Dron* 

kenfchap, Verliefdheid enz. zoowel als in den 

Menfch! hoe duidelyk in beiden! — Dit alléén, 

leid ons op tot hooger betragting — en — gy 

moet de verknogtheid begrypen van deeze vyfde 

Grondftelling met de eerste; g/ moet nu de ver- 

eeniging tusfchen Ziel en Lighaam betragten in 

het Dier, gelyk wy die betragt hebben in den 

Menfch: en dan , zullen deeze beginfelcn u ver- 

der brengen. 

V r. Hoe ! heeft die ook plaats by de Bees. 

ten ? — op welke gronden fteunt die verëeni» 

ging? 
A w. Op zeer eenvoudige , en die u ligt zyn 

te bevatten, zoo gy de voorigen verftaat. Ziet 

een Dier niet? hoort het niet, riekt, fmaakten 

gevoelt het niet, zoo wel als de Menfch? heeft 

het derhalven geene denkbeelden ? — zoo wel 

alsdeezen? Nu , even zoo wel heeft het ook 

zyne drifcen , en. alles gelyk met ons; ’t 

verftaat zelfs onderling elkander, en heeft een 

eigen Taal. Wel dégelyk heeft het Ziel , en 

Lighaam gelyk wy, en gelyke Verëeniging; maar 

L 4 of 
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of die Ziel juist reedenloos en fterfelyk zy , is 
buiten myn bellek en laat ik de Theologanten be- 

flisfen. Dat het althans geene bloote Machi¬ 

ne is, weet hier de minste Vrouw van de buurt 

wei zonder Logica te verflaan. Dieren dan , 

zyn gewerktuigde, denkende Wezens, zoo wel 

als wy Menfchen, die geheugen , oordeelen en 

willen; en over het algemeen hun Geflacht be* 

tragt, in betrekking tot deeze Konst: men merkt 

op, dat die Dieren, eene gelyke Ziel hebben, wel¬ 

ke hebben een gelyk Ligkaam, en van daar trekt 

men dat zelfde gevolg tot den Menfch: ” zulke 

„ Lighaamen, hebben alzulke eigenfchappen 

even gelyk wy van de Menfchen oordeelen, zoo 

als ik in de Natiönaale Karakters nader zal aan* 

wyzen*. ” die Menfch is van zodanig een Land- 

„ aart of foort van Menfchen , dus van zodanig 

5, een Geaartheid*” Over het byzondere: men 

bemerkt in het Gellacht van fommige Dieren 

eene zonderlinge vorm en natuur, gelyk wy ag- 

ten dat Menfchen , Engelfche of Franfche zeeden 

en manieren hebben , die een Engelfche of Fran¬ 

fche gedaante, Hoofd en Aangezigt hebben. 

Vr. Wat moet. ik hier door verflaan? 

A w. Dat zelfs ten opzigte van de Dieren ee. 

ne Aan ziGT kunde plaats heeft: uit welken 

wy ook veel zelfs ieeren kunnen. Want ook de 

Dieren verfchilien zoo wei (yder foort in zyn 

Geüachts) onderling van elkander, zoo in Hoofd, 

Aan- 
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Aanzigt, gedaante en vorm, en alzo ook in na¬ 

tuur, zeeden en manieren, als wy Menfchen 

(yder in zyn foort of klasfe) onderling daar in 

verfchillen. Evenwel is die overeenkomst niet 

altyd volkomen noch algemeen, Menfch tegen 

Dier gefield in alle deelen; wel byzonder, in be¬ 

trekking tot fommigep: want dewyl niemand een 

Beesten lighaam zal Vinden dat volkomen gely- 

kenis heeft met ’t lighaam van een Menfch, zoo 

kan men niet altoos cüm alle gevallen, noodzaak- 

lyk en met zekerheid oordeelen uit de gelykenis- 

fe der Ligbaamen ? over de gelykenis der manieren; 

wél uit fommige deelen der Lighaamen , gelyk 

Hoofd, Aanzigt, neus, mond, oogen, ooren 

enz. Om het welk behooriyk waar te neemen , 

in het oog gehouden moeten worden, de onder- 

fcheidingen van vaste, en losfe Tékenen of die 

welke veranderen, en de Regelen van Combina¬ 

tiën en Vergelykingen, die ik hier na zal opgce- 

ven. 
Vu. Is het niet beter in deeze Konst, en in 

het btöordeelen der Phyfiögnomién, te werk te 

gaan naar vaste, dan naar losfe en veranderlyke 

tékenen. 

Aw. Gy begrypt my nietbemeikik: maarzoo 

daadelyk zult gy het doen; thans zyn wy nog zoo 

verniet.— Gy wild hier mislchien zeggen, be. 

ter dat men zeker te werk ga, dan onzeker: dat 

is iets anders en daar hebt gy gci^k in. Onze 

L 5 Konst 
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Konst, zoekt in al haar werk vastigheid en ze¬ 

kerheid : nu die zekerheid in een Weetenfchap 

zal men niet vinden waar geen vaste grond is daar 

de geheele zaak op rust, daarom moeten zoowel 

die vaste, als de losfe Tékenen, door wier behulp 

wy in deeze Konst werken , volkomen zeker 

zyn. Tékenen nu , die alléén een Dier eigen 

zyn, zal men niet vinden, want een Beer is al¬ 

leen niet fterk, maar ook een Olifant, Paerden 

Stier ; een Haas is alleen niet vreesagtig, maar 

ook een Aap, Kat en Muis enz, dies kan men 

ook geen eigen Tékenen vinden onder Beesten die 

geiyk zyn van manieren: men moet dan met om- 

zigtigheid zyn voordeel doen en gebruik maaken 

van de Tékenen die gemeen zyn beide aan Men* 

ichen en Dieren. 

V r. Op wat wyzen bedient men zig van dee- 

zen vyfden Grondregel , die gy zoo groot 

noemt, enzoo noodzaaklyk agt? 

A w. Op drie wyzen: feeeneis, datmenver- 

gelykt een Menfch met een Dier; de andere dat 

men een gelykenis maakt uit veele Beesten met 

zulke Menfchen; en de derde, dat men diemaake 

uit derzelver afzonderlykedeelen, byëengevoegü 

en op den Menfch toegepast: geiyk die een Ade¬ 

laars neus, een Paauwenhals, en hard en wreed 

hair geiyk een Leeuw hebben, zyn trots, hoog¬ 

moedig en liout; en zoo met anderen : tot wel¬ 

ke overëenbreiiging men alles uit de drie Klasfen 

van 
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van het Dierryk zoo Aard-als Lugtdierenneemt: 

want ook deMenfch, als het luisterryk midden- 

flag van beiden , leeft op de Aarde en in de 

Lugt; men ontleend dus uit de Viervoetige Die¬ 

ren , uit de Vogelen, en uit het kruipende Ge¬ 

dierte : want zoo is ymand wiens Lighaams Ge- 

ftel veel van de gedaante heeft van een Kikvorfch 

die de zyden van den buik en korte ribben fterk 

uitgezet heeft, een babbelaar , die veel geraas 

maakt , morsfig en onbefchaamt is in zyne uit¬ 

drukkingen , en overftandig fpreekt : alléén de 

vierde Klasfe , die van het Water.Gedierte als 

bewooners van het voor ons vreemdaartig en 

doodlyk Element, blyft hier uitgezonden. 

Vr. Maar wat moet ik verftaan door die ge- 

meene en eigen Tékenen daar gy zoo daadlyk van 

fprakt ? 

Aw. Wanneer ik gemeene Tékenen noem, 

zoo verfta ik door dezelven, zodanige welke een 

gemeene zaak beduiden ; dat is alhier, die in ’t 

bezitten aan veele Dieren gemeen zyn: dus niet 

eenigerlei of ook aan één foort, maar wel beté¬ 

kenende een oorzaak; zoo als by voorbeeld 

men vind in veele Dieren (en dus ook in fbmmh 

ge Menfchen) tékenen van kloekmoedigheid , 

welke evenwel tékenen kunnen zyn van onbe* 

fchaamdheid : nu, kloekmoedigheid en onbe* 

fchaamdheid is geenzins één ding, maar zyn ’er 

twee. Of gelykerwys: vier Perfoonen koopen 

het 
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het Afbeeldfel van den Heer L a vat er ; deeze 

hebben een gemeen beeld kan men zeggen , en 

ze hebben geen gemeen beeld : gemeen is het, 

om dat veele anderen met hen dat bezitten; maar 

niet gemeen, wanneer wy letten op de betékende 

zaak, dewyl het alléén Lavater verbeeld. 

Ik twyfel niet of gy begrypt my nu, en verftaat 

van gelyken myn mening door eigen Tékenen: bc- 

naamingen, die in de Konst, by een Aanvanger 

vooral geweeten moeten worden. ElkMenfch, 

elk Dier , heeft zyn eigen Téken; en zoo zegt 

men, luid het gemeene Spreekwoord, men kent 

den Leeuw uit zyn klaauw, en de Vogel aan zyne 

vederen, Het zelfde gaat ook door in den 

Menfch, in zyn hair, Handen, Aanzigt, en in 

alles; neem maar alleen agt op een Menfch die 

bloedrood , en die pikzwart haïr heeft, en zie 

wat beiden in hun fchild voeren! bloedige en wree- 

de voorneemens, woeste en verraaderlyke zeeden, 

de zwarte nyd, kwaadfpreekendheid , hovaardy 

en bedrog: dit zy over het algemeen gezegd , 

want zooveele toevallen, en fcheidende Vergely- 

kingen van Tékenen, veranderen die Geaarthe- 

den. Over het onderfcheiden en kennen van ge¬ 

meene en eigen Tékenen in viervoetige Dieren 

en Vogelen, in Klasfen, foorten en geflachten, 

uit klaauwen, nebben enz. moet men LiNoeNus 

en inzonderheid de Buffon naleezcn: zy be. 

hooien tot myn bellek niet. 
Va. 
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Vr. Welke zyn eenige van die Tékenen tot 

den Menfch overgebragt, om ’erin dePHYsi- 

ÖGNOMIEKUNDE gebruik van te maaken? 

Aw. Over het algemeen, (1) daar de geheele 

Menfch met een geheel Dier vergeleeken word, 

of zoo è contra , als tot een fchets : Menfchen 

die de gedaante van een Schaap hebben , zyn 

zagtmoedig ,* van een Leeuw , ftout en groot¬ 

moedig; van een Stier, zyn dom, en doordry- 

vend; zulke die veel overeenkomst meteen Ver¬ 

ken hebben, vallen plomp, onrein, lui en wel¬ 

lustig enz. (2 van den Menfch met veele Die¬ 

ren, gelyk by voorb. hy loopt als een Hond, 

flaapt als een Os, en maakt kuuren als een Aap; 

dus is hy yverig en getrouw, maar dom, doch 

grappig en vol potzen: bemerk hier teffens het 

gebruik der jtintithefen-f, die te pas zullen komen 

als wy over de Combinatiën handelen. (3) in Ver- 
gelyking van deelen met deelen, als: de zulke 

die het zagte hair hebben van een Hart, Haas 

of Lam , zyn goedaartig maar vreesagtig; het 

wreede hair van een Leeuw of wild Zvvyn , 

grootmoedig, hard, wreed en ftout, die de bo¬ 

ven grooter dan de onderlip hebben , maar dee* 

ze 

I Of Tegenjlellingen, daar, In ons Karakter, verfchei- 

den ftrydende GeSartheden die in één en het zelfde Menfch 

zaamenloopen , byëengebragt, en onderling vergeleeken 

worden. 
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ze ook groot, zullen het Karakter eens Ezels 

hebben enz. Wantik geve u hier nog maar een 

fchets van het geenede Theorie aangaat: het an¬ 

dere voornaamste komt te pas als wy de PraÜyk 

verhandelen, en dan zullen vvy dcezen aangaan¬ 

de, ook over het byzondere fpreeken : daar wy 

ook in dit flach van Vergelykingen , alleen met 

de Aangezigten van Menfch en Dier, en derzel. 

ver Liniamenten te doen hebben. 

Vr. Vinden wy ook als wy die Vergelyking 

beginnen te maaken, het zelfde onderfcheid in- 

de Wezens der Dieren, als in dat van de Men» 

fchen ? 
Aw. Wybefpeuren daareene gelyke Verfchei* 

êenheid in , en neemen ’er het zelfde onëindig Ver- 

fehilin waar —maar ik houdemy hier zeker weer 

wat lang by op, doch gy zult reeds gemerkt hebben 

dat ik over de noodzaakslykte Hoofdrukken der 

Phyfiögnomïe gelyk daar is de Omtrekken, Ver» 

êeelingen en vormen der Hoof den, de Hartstogten, 

de onderfcheiden IVezenstrekken enz. het omflan- 

digste ben, als waarop het in de PraCticaale Aan- 

zigtkünde meest aankomt, en wat is zy an¬ 

ders dan Practyk ? zy is dat geheel. Gy ziet zeg 

ik dat ik daarover, meer dan in andere deelen 

van minder Wezenlyken dienst of gebruik, bree- 

der uitweide. Over de jongste grond der Kunst 

was ik zeer ingekort, maar thans zal ik over de® 

zq zoo veel langer zyn. 
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V r. De langheid verveelt my minst wanneer 

zy my leerzaam en nuttig is. 

A w. Gy zult u des ook niet beklaagen hoop 

ik. Als gy myne voorleezingen , in het geen ik 

u meermaalen daar zulks voegde over de Dieren 

gezegd heb* hier tegen houd. Kunt gy daar in 

uwe Phyfiögnomifche aan vangen, nog den meesten 

dienst van allen van trekken. In de XIV Afdee- 

ling zeiden wy ter loops iets over de Hoofdvorm 

der Dieren wanneer wy over de Hoofden han¬ 

delden : nu, daar wy begonnen hebben over dat 
deel van dezel ven te fpreeken het welk wy ’t Aan- 

fchyn noemen, zullen wy ook dat deel der Die. 

renhoofden wat van naderby befchouwen, als 

regelregt het onderwerp der Aanzigtkmde; en 

om de noodzaaklykheid van dit Huk, thans voor- 

naamelyk tot de Vergelykingen in het byzonder 

overgaan, Menfch met Dier geduurig by en te-' 

gen elkander over Hellende. 

XVIII. AFDEELING. 

Vr. rjou inderdaad die Vergelyking in het 

algemeen Heek houden 2 

Aw. Wy hebben ’er de Onderwerpen zoo van 

het eene als andere Geflacht daaglyks toe voor 

oogen, en kunnen daar geduurig proef op nee- 

men 
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men; ja een yder kan het doen: immers dit deel 

der Konst, zoo noodzaaklyk als bet ook is, ver* 

eifcht in zyn betragting en beoefening , noch 

Meetkunde, noch Tékenkunde , noch Spieren- 

noch Liniamentkennis noch eenige diepe kundig¬ 

heid van wat foort het zy; ja geen verhand ter 

waereld, als enkel maar opmerking. Met het 

bloote oog, kunnen wy die Vergelykingen maa* 

ken. En, of die algemeen doorgaat, vraagtgy: 

o ja , over de geheele waereld. Om u zulks 

overtuiglyk te doen bevatten , flaa maar eens 

uwe oogen over de Gewesten der Aarde: in de 

heete Landen zyn de Dieren in het algemeen 

droog, verfchroeid van lyf, bruin van vel met 

rood vermengd, en grof, gekroest, of gewold 

van hair: de Menfchen zyn ’er ook zoo. In de 

koude Landhreeken zyn ze meest zagt van lyf , 

en blank, weinig en week van hair ; en Dieren 

van het zelfde geflacht , vallen ’er langer als in 

de warme Gewesten: met de Menfchen is het van 

’t zelfde geheld. De Landen daar zig veel wil¬ 

de Dieren bevinden : daar zyn de Menfchen in 

9t gemeen ook wreed ; en die veel van hun 

vleefch eeten , by uithek wreed. In de Indi- 

en daar de Buffels vallen: zyn de ïnwoonders 

ook doorgaans buffelagtig, geheel onhandelbaar, 

plomp , en ruuw; Behalven dat meest allen herk 

op de Baviaanen en Aapen trekken, en in gehal¬ 

te vooral in Wezen grootlyks daar mede over- 

ëeq* 
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ëenkomen ; en naastby van allen, die Indiaa- 

nen, welke in deBosfchen woonen daar dat Ge. 

dierte meest aanteeld en zig onthoud. En om 

weder van de heete naar de koude Landen te 

keeren: in het Noorden , in Deenemarken en 

Noorwegen, vallen gelyk een yder weet, veele 

Osfen; en immers de Menfchen aldaar, hebben 

’er ook veel van het Osagtige, zy zyn in ’t alge¬ 

meen onvriendelyk, koppig , dom , en onbe- 

fcheiden. maar al Voorbeelden genoeg', 

om hier die Vergelyking volkomen te wettigen, 

van welke in dit opzigt, wy nog iets zullen zeg- 

gen, als wy daadlyk over de Nationaale Karak¬ 

ters handelen. 

V r. Ik ben volkomen voldaan ; en ik ver¬ 

baas my over die nieuwe Leer! — Maar hemel! 

Welk een aartig Plaatje legt gy my daar voor het 

gezigt. Dat bekoord my. Nu begryp ik zonder 

veel overreeding noodig te hebben, met een en- 

kelde pogöpllag, ook het wezenlyke van zulk 

een Vergelyking in ’t byzondere. Goede Schep¬ 

per van Menfchen en Dieren, die zooveele won- 

deren voortgebragt hebt, welk een vreemd Ta¬ 

fereel! Wat zie ik daar al? Een warande van 

Aangezigten daar ik op blyf ftaröogen. Wat is 

dat toch ? 

Aw- Al wederom maar tot een fchets, veer¬ 

tien beeldkoppelingen van Menfchenhoofden en 

Dierenkoppen, die betrekking tot of overeen. 

M komst 
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komst met elkander hebben: want ojn ze allen 

te geeven daar die Zweeming in is , zou meer 

prentverbeeldingen verëifchen als hier figuur en op 

deeze ééne plaat zyn. 

Vit, Wat wild gy door Zweeming te kennen 

geeven ? ik heb u dat woord meermaalen hooren 

gebruiken, maar het nooit verdaan. 

A w. Toen ik over de Perfcheidenheid der Aan- 

gezigten handelde , heb ik u getoond, hoe alle 

Menfchelyke Wezens ten aanzien van derzelver 

part\ ën of wezenlyke deelen , en haar plaatzing , 

in ’t algemeen gelyk zyn, maar hoe ze ook we,, 

der allen in ’tbyzondere verfchillen; ik heb u dat 

vcrfchü, uit de onderfcbeiden Hoofdvormen en 

de Phyfi'ógnomie der zoo veelvuldige Omirekken, 

als de uitëindelyke oorfprongen dier verfcheiden» 

heid, doen opmerken: thans kome ik nu tot het 

binnenste, en de nog nadere bronnen van die 

verfchillendheid , bedaande in de gelykenis der 

Menfchelyke Troniën, metandere voorwerpen : 

en deeze gelykenis, betrekking , wydere of dig- 

tereaannadering, enoverëenkomst, noemen wy 

in deeze Weetenfchap Zweeming, die twee- 

derlei is gelyk wy gezien hebben: van Menfchen 

tol Menfchen onderling, in ons; en van Menfchen 

tot Dieren , buiten ons. 

Vit. Verklaar my als het u geliefd, eerst het 

Gene, en dan het andere. 

A w. Over die van Menfchen tot Menfchen, heb 

. ik 
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ik reeds veel gezegd, maar ik zal u dat hiereeni- 

germaate in een beter orde, verkort herhaalen , 

en ’er byvoegen wat ontbreekt. Eigenlyk is die 

Zweeming, driederlei: Natuurlyk , Nationaal y 

en Toevallig; waar dan bykomt voor het vierde 

Dierlyk. Befcbouwen by yder in ’t afzonderlyke. 

De Natuur zweeming , is die der Geboorte 

door voortteeling, en bloedverwantfchap, waar 

door een kind op Vader of op Moeder, of op 

beiden gelykt, op Grootvader of Grootmoeder, 

of op Broeder of Zuster, van Vader of Moeder £ 

en zoo erft dikwyls ’t Kroost der Ouderen in kin¬ 

deren, in geheele Famiiiën over, dat zonder af- 

wisfeling voort j gezet word , en ilandhoud toS; 

ettelyke Geflachten toe. 

De Natiezweeming , is de algemeene , waar¬ 

door yder Volk,zyn charaktefestiek onderfcheid; 

heeft, het eene van het andere,* in een verreaf- 

wyking , de Zwarten van de Blanken, de Chine¬ 

zen van delndiaanen, en de Jooden van de Kris-* 

tenen; en in eene mindere of nadere, de Duit- 

fchers van de Deenen, de Hollanders van deita* 

liaanen, de Engelfchen van de Franfchen , en 

zoo in meer andere Landaarten tegen elkander 

vergeleeken. 

De Toevallige Zweeming, is die , waardoor 

buiten Geboorte of Natie, de eene Menfch den 

anderen gelykt, beftaandein een Wezensbeirek- 

lykheid die deeze heeft tot geenen: waarover wy 

M. %. ftefc 
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het.noodzaaklyke tot ons oogmerk bygebragt heb¬ 

ben, toen wy ovei de Aanz-igt yerfchilligheidhm- 

delden. 

Daar nu by komt voor het vierde de Dierlyke 

Zweeming, anders by de Phyfiögnomisten ook be- 

kend by dennaamvan Bast aar dbetrekking, welke 

die is, die half van het Menfchelyk Kroost afwis- 

feit of ontiiard , en geheel tot de Diergelykem’s 

overhelt: die Zweeming van welke wy thans 

alléén zullen handelen ; (jen de andere die ons 

dan overbly ven, tot onze XXIII Afdeeling enz. be- 

fpaaren ,) is dan het eigenlyk onderwerp van dee- 

ze : zy is her , waar van de Prentverbeelding 

welke ik u voorleg, u een fchets opleverd. 

Vr. Hoe vermaaklyk zal decze Studie my val¬ 

len ! nu kryg ik eerst regt fmaak voor de keure- 

lyke Phyfiögnomiekunde. Zie daar nu een voor- 

naame grond van de zelve die elk moet overtui¬ 

gen ! Ik kan van deeze Plaat met myn oogenniet 

afblyven , zoo verlustigen zy ’er zig in. Hoe- 

veele Menfchen ken ik niet die naar deeze Menfch- 

troniën zweemen! en welke dan weder zweemen 

naar Dieren, O ja ik zie het; kan zulks mogelyk 

zyn ? Ei, hoe veel heeft dat eerste Aangezigt 

van de Wezensgedaante van een Kat! mag ik 

irbidden, zeg ’er my iets over. 

A w. Ik ben ook voorneemens dat te doen , 

gelyk ik over all e figuur en gedaan heb, welke ik 

u hier heb vertoond, tot dat einde zal ik van de 

A af 
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A af beginnen. Alle de tusfchenvallende Dieren- 

zweemingen nu, door onderlinge vermenginge mal. 

kandereo toegedaan, maaken wederom alzulke ver* 

mengde Phyfiögnomiën uit, trekkende of gely ken¬ 

de naar die inëenwellingen van Dieren, welke daar 

als de modéllen van zyn. Gy hebt hier de voor¬ 

naamste Dierzweemingen op den Menfeh, die ’er 

zyn: daar is nog welke minder in aanmerking ko¬ 

men, die van den Olifant , van den Beet, de 

Tyger, de IVolf, het Hart, de Kfoe, de Geit 

onder de viervoetige Dieren; want van niet al¬ 

len trekt de Hoofdvorm naar de Menfchelyke, 

en dezelven moeten daar juist naar gefchikt 

wezen , ’c welk op verre na in allen niet aan¬ 

gaat. 

V r. Te weeten in het ruuwe beloop denk ik ? 

welnu, dat Kattenhoofdl zeker, daarontbreeken 

niet dan knevels aan , dat die Menfchelyke Aan* 

gezigtsverbeelding dit Dier gelyke — ja ik erin- 

ner my zulke Troniën wel gezien te hebben. En 

heeft de Ziel of het Gemoed dat onder zulke een 

fchors verborgen legt, dan ook de aart en natuur¬ 

eer Katten? 

Aw. Voor het minst veel daarvan, naar dat 

de gelykheid nader ofgrooteris. Sommigen heb¬ 

ben maar alleen de kop van de Kat, en de oo- 

genniet; andere hebben noch het een noch het 

ander, enenkei Kattenmanieren , of Wezens- 

trekkingen, tuinen, oognypingen en voorhoofd* 

M 3 run- 
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rimpelingen van de Katten : waar van de beken¬ 

de Spreek wys komt van een Kattenbakhuis geeven 

wanneer yrnand met hem een grynzend, verbit¬ 

terd, vals en lelyk tronie te zetten, gelyk de 

Katten doen,word afgeweezen; en zeerveeledie 

alléén de oogen van dat Dier hebben, ’t welk 

zoo gemeen by ons is dat wy immers daaglyks van 

Katöogen hooren ipreeken, fchooo die ook al we¬ 

derom zoo verfchillig zyn als die der Katten zel¬ 

ve waarop zy trekken. 

Vr. En die hebben dan niettemin ook iets van 

het K itagtige ? 

A w. Ongetwyfelt. In de jeugd, ongemeen 

fpeeJs; en in laarer ouderdom , veel van hetval- 

fche, het geiie, en het hoofdige. Doch in ’t 

algemeen is dit waar : die een Kattenzweeming 

hebben , vallen doorgaans wat diefagtig, en 

verraaderlyk. Zeer veel 'vind men deeze Dier- 

zweeming onder de Vrouwen, en van daar, dat 

♦er zooveele Vrouwen zyn, die als Katten krab¬ 

ben , een eigenfehap deeze Sexe vry gemeen. 

Maar een volkomen Kattentronie duidt een hei- 

raelyke dief, en een vuile fnoepert aan in beider¬ 

lei Gedachten; als mede handgaauwe lieden, en 

die als men zegt, gaarn Kattekwaad doen, by de 

Mannen die ftreeken hebben, enby de Vrouwen 

op wier eer weinig roem vair. 

V r. Mssfchien dat men daarom ook gewoon is 

de Hoeren den bynaam van Katten te geeven, en 

die 
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die ook gemeenlyk hy onkuis en vuil, Snoep, 

agtig, roofzugtig en valfch zyn. 

Aw. Vry zeker. Nu zyn wy aan de Aapen- 

menfchen, die het voorige gedacht van Zwee* 

mingen zeer naby komen : en aizo ook naast by 

in aart en manieren. Een Aapenbakhuis van een 

Mcnfch, zoo als deeze figuur [£T] u voordek, ver¬ 

toond inderdaad dat zelfde Hoofd vol grillen en 

kuuren, het welk dat Simmetronie daar naast waar 

uit het getrokken is , in waarheid heeft; ook 

doodverwt zodanig een Phyfiögnomie gemeenlyk 

een gelyk men zegt, grilzieke en klugtigcn Aap : 

want zeker , agter dusdanig een Aapentronie , 

fchuilt niet zelden een Potzenmaaker, een grappige 

fnaak, een plaaggeest, een fpotter, maar met cenen 

een veranderlykenen zeerwispekuurigen Menfch, 

die daarby zoo wel als de Kat, valfch, wat dief- 

agtig, en een heimelyke fnoeperis. Het volgende 

beeldenkoppel letter C , toond u wederom gantfch- 

Jyk bet tegendrydige van die aartigen aart ,zoo wel 

in het eene als andere gedeelte van dat Karakter: 

gy ziet daar een Stier of Bul, en een Menfchen- 

hoofd gevormd naar dien bullenkop. Dat Hier 

weet gy is ontembaar, woest, wreed, wild, 

dom en lomp ; het Menfch nu dat naar hem 

zweemt, zal ook zodanig zyn, van dat hy op de 

Waereld komt, tot aan zyn derfüurtoe: zweemd 

een Jongeling in de Wezensvorm meer naar een 

Kalf dan naar een Stier, hy zal een goede dom- 

M 4 oor 
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oor worden ; doch meer naar een Stier dan Kalf, 

hy zal ’er een zyn die meer woest en kwaadaartig 

is: want een Kalf in ’t gemeen wiens aartonbe* 

zuisdheid, woeste en dartele losheid is, deelt in zo. 

danige jeugdigen altoos de Zweeming dier eigen* 

fchappen mede. Hoeveel volwasfenen nu vind 

men niet, die zoo nors kyken als een Stier, en 

in hun’ aart ook alles Stierdgtigs hebben! wier 

jeugd egter Kalveragtig was. Een Menfch van 

eene Stierzweeming, is gemeenlyk flyfkoppig, 

taffens geil en onkuis, woest en plomp, eigen¬ 

zinnig en trots. 

Vr. My dunkt ik ken zulke Menfchen •— Ja 

waarlyk , hunne Pbyfiögnomie treft ook vol- 

maaktelyk in met dat Portret. O hoe gelyk is 

hier de aart, aan het Wezen! Men moet zig ver- 

baazen. En die volgende figuur % ik kenne ook 

zulken, verfchillen die wel vee) van de voorigen ? 

Aw. Zy paaien’er aan. Gy ziet hierin £D] ee¬ 

ne Osfmzweeming , ianger van Tronie dan de 

Stierenzweeming. Zulke OsPen van Menfchen 

vind men genoeg in de Zaamenleeving, die fterk 

tékenen, en eene boerfche plompheid, met lui¬ 

heid verzeld, het Osaartige , genoeg in hunne 

Pbyfiögnomiën , in hunnen omgang , en in al 

hun gedrag vertoonen. Zoo eenen dan , wiens 

neus en wangen even hoog, en het Aanzigt breed 

en lang is, houdt dien met regt voor een Osfen- 

kop, voor een brusk, onmen.fchiievend, onme- 
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delydend, wreed, plomp, dom, korzel en hoofdig 

Schepfel; een regte dry ver, die eeuwig zyn Hoofd 

volgt, eigenzinnig en on verzetlyk is, endaarzoo 

als men zegt overal mede door wil; een lomp ftuk 

vleefch, niet zelden waanwys ; en altyd onbe- 

fchofc; een’ die nimmer naar raad luisteren wil, 

noch beleefdheid noch, welleevendheid heeft. 

Word dit Troniemaakfel reeds in ymands jeugd 

gezien, het zal dan naar het Kalveragtigezwee- 

men; en men kan uit die Phyfiögnomie met alle 

verzekerdheid een botterrik voorfpellen. Op 

deeze Zweeming volgen nu de Bokmenfchen , 

Rammen, of Bokken £E] gelyk men gewoon is de 

Landnatie op Suriname te noemen , om derzel- 

ver in veele opzigten Bokagtigen aart en leefwy- 

ze: gelyk wy zelve alle onvriendelyke en fluurfe 

Menfchen, met veele recht dien bynaam geeven; 

en van daar ook onderons de fcheld woorden van 

vuile bok, taanbok , fteege bok , traage bok , gei- 

le bok, en wat dies meer is. Een Bokkenzwee. 

ming, toont ons gemeenlykeenwil den, losbandi- 

gen Vagebond,die veele wonderlyke nukkenheeft, 

en die in zyn gedrag in veele opzigten, ftootende is, 

en om dat men, weinig op hem vertrouwen kan 

veele zoo als men fpreekt Bokkenfprongen maakt. 

De Schimpgeest is hem ten oogen uit te zien , zegt 

men ook wel eens van ymand die de Zweeming 

naar dat Dier heeft, en men vind ’er Spotters 

onder, zoo als ook deeze afbeelding eenigzins 

M 5 cha* 
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charaktifeerd; doch anders is de onvriendlykheid* 

onrnenfchlievendheid, losheid, geilheid en onge¬ 

zelligheid, hun gemeen kenmerk. 

Vr. Nu volgt een erentvester Pbyflognomie. 

Dat fchynt my een fraaie kop toe. 

A w. Zy is het ook* Zy levert ons het breed- 

ste Voorhoofd van alle Afbeeldingen. Leeuwen¬ 

koppen (fig. F) die al zeer veel van het Men- 

fchelyke hebben, geevenzeer fchoone modéllen 

voor S IMS o NS en Herkülessen. De ge- 

woone benaamingen van een grimmige Leeuw, 

een trotfche Leeuw enz. van grootmoedigheid en er- 

kenlykheid; van wreed, verfchriklyk en verfcheu- 

rend, kenmerken genoegzaam de aart, Deugden 

en Ondeugden die men van hen afleid, en in de Phy- 

fiögnomiekunde op de Menfchleeuwen thuis- 

brengt: en zoo voorfpeld men dan kunstmaatig 

esc een Leeuwentronie, gemeenlyk een fors, ge- 

ftreng, moedig, onverzetlyk , toornig, llout, 

fterk, gram of grimmig, onverfchrokken Man; 

wy zeggen Man, want de Leeuwenkop is inder¬ 

daad de charakterestike Hoofdvorm van den Man, 

gelyk wy gezien hebben dat het Kattenhoofd die 

is van de Vrouw. Een ouden grimmert niet zon- 

der moed en verftand, maakt ook niet zelden het 

Zweerafel naar den Leeuw uit, want in den vroe¬ 

gen ouderdom necmen zeer veele Mannen dat 

Hoofdzetfel aan, die het te vooren niet had¬ 

den. 
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Vr. Wat is daar de reeden van? 

Aw, Ik zal a zulks op zyn’ plaats nader ver- 

klaaren. Laat ons thans liever voortfpoeden. 

Nu zyn we aan letter G de zweeming naar het 

Zwyn. Ik behoef u den aart der Zwynen niet te 

zeggen,* gy kent defpreekwyzen van een bot Ver- 

ken, een vuil, een morsfig, een lui Verken enz. 

en dat zal genoeg zyn om u ook de Geaartheid 

van dit flach van Phyliognomiën in Menfchen , te 

vertoogen; onreinheid, luiheid en domheid, is 

de boofdzakelyke; en Mentchverkens zyn door¬ 

gaans vuil en flegt van Gemoed , en by gebrek 

van Onderwyzing bot van geest, waar aan zy in 

hun gedrag gekend worden , gelyk hier aan der- 

zelver Aangezigten. De oogen loom en vakerig 

in het Hoofd hebbende, en des zeer tot flaapen 

of fluimeren, ronken en knorren genegen; daar 

en boven vetgemest, bol, dik en opdragtig van 

Tronie, met een waas van zweet op het Wezen, 

is het uiterste deezer Zweeming. Van het Ver¬ 

ken flappen wy nu over tot den Ezel by figuur 

H. Ezelshoofden op Menfchen, zyn gemeenlyk 

van deeze of nabykomende vorm, daar het ver» 

fland laag geplaatst is, en de geestflaafs en vads; 

en van daar ook de toeëigenende by woorden van 

Ezeldgtig, vaneen Ezelskops een dommen Ezel 

een botten Ezel , een plompen Ezel van een 

Menfch, naar die gelykenis. Zoo zien wy de 

oogen van ymand die naar een Ezel zweemt, 

log 
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log en vakerig in het Hoofd ftaan, welke hy loom 

en langzaam beweegt, even zoo traagals het Hoofd 

zelve; letten wy op de Ooren , die zullen ook 

gemeenlyk buiten de proportie groot of lang 

zyn; enopzyngang, die zal meestendeels over¬ 

eenkomen met diezelfde loomheid en traagheid, 

waarom wy dien onder ’tMenfchly’k Gedacht ook 

gewoon zyn de Ezelstred te noemen. Daar en bo¬ 

ven is hetcharakterestike van den Ezel gemeenlyk 

Lompheid en Dwaasheid: egter niet altoos, want 

die wel op zyn Zweeming let, zalontwaaren dat 

’er dikwyls een Verftand in zweemt dat onder¬ 

drukt, of door veel arbeid afgeflooft en ftomp 

geworden is; ons ook wel eens’ een Menfch fchet- 

zende, meer die zeer domfchyntdanbetis. In te* 

ger.överftelüng van Schaapshoofden, of Hoofden die 

meer de eenvoudigheid of onnozelheid uitbeel¬ 

den ; van degthoofden vanMenfchen zoo als men 

zegt, die nog geduldiger en nog ligter te ver¬ 

drukken zyn. Een onnozel Schaapshoofd, en 

een plompe Ezelskop, zyn alzo zeer onderfcheiden 

Dierz weemingen in toepasfing op een Menfch,ook 

in opzigt tot het Verftand en de Zweeming van 

een zagtmoedig en goedhartig Lam, (de H. Schrift 

zelfs is daar zoo dikmaa's het modél naar het welk 

de Gerechtigheid en Onbevlektheid word afge- 

fchilderd,_) zeer in onderfcheiding van die van 

den Ezel. 
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Vr. Wat Dier geeft figuur I te kennen ? een 

Paard, een Schaap, of wat is het ? 

Aw. Hoe! kend gy den Windhond niet! — 

en zyn nabuur [Kj is de Huishond, die evenwel zal 

u kenlyker zyn. Beide, trekken op zeer veel Ka¬ 

rakters van Menfchen. Zoo zal b. v. niets de 

vaardigheid , fchranderheid en yver onder alle 

Zveemingen van Dieren, in den Menfch beter 

uitdrukken dan de Windhond; en de getrouw¬ 

heid, oprechtheid enhuisvaderlyke zorg, dan de 

Huishond: en dit zyn de hondfche goede eigen- 

fchappen. Doch zy hebben ook haare kwaade^ 

gelyk blykt aan een gierigen Hond, een gulzigen 

Hond, een Rekel, een Hondsvot enz. en andere 

ontleendeGeaartheden, tot de Menfchen tehuis 

gebragt: welke ftryd van Eigenfchappen men in 

alle Dieren, maar in geene zodanig waarneemt 

als in den Hond: en ook gevolglyk in de Hond- 

menfchen. — Een opmerking, voor alle Phyfi- 

ognomisten van het uiterste gewigt. Zoo vind 

men Menfchen, die wel eens van haar byten, ge¬ 

lyk een Hond, agter uit liaan, kwispelstaarten 

en vleien, fpytigzyn, een Honds leeven leiden, 

ruuw en ongezellig , zoo als Diogenes; kort¬ 

om, gelyk wy met geen Dier meer gemeenzaam 

zyn, en meer omgaan als met de Hond, byfom- 

mige Menfchdieren zelfs meer in agting dan de 

Menfch zelve, geen Dier dat ons gezelliger en 

meer aanverwant is dan de Hond , [waarom wy 

ook 
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ook die dierelyke gebuur derMenfchelykheid op 

onze vyfde Plaat [blad. 136] Physiögnomia 

daar door een Meetkundig Wigtje, als het naas¬ 

te voorwerp der Hoofdvormelyke Dierzwee- 

ming, afgebeeld, als haar Gezellin, in oprecht¬ 

heid en getrouwheid toegevoegd hebben] zoo 

neemen wy vry wat van de Honden aan of lie¬ 

ver hebben by onze Geboorte reeds zeer 

veel van het Hondfche verkreegen : want geen 

Dier ’t welk onze Vrouwtjes meer voor 00 • 

gen hebben , dat zy meer behandelen , troe¬ 

telen en flreelen , meer fomwylen dan haa- 

re Mannen zelf 3 en daar zy derhalven meer 

een imago van maaken in haar zinnen als van de 

Hond, oneindig meer als van alle andere Die. 

ren, het welk dan zyne uitwerking op de vrugt 

heeft. 

V r. Gy verbaasd my. Zou hier dan de oorzaak 

zyn, waarom wy Menfchen naar dit of dat Dier 

gelyken, of’erop trekken in Wezen; in Lig- 

haamsfatzoen; in beweeging, gang of tred; in 

manieren en heblykheden — en alzo ook in Ge- 

aartheid en Eigenfchappen ? 

Avv. Twyfel daar niet aan: ik zal u dat byde 

Menfchenzweeming nader verklaaren. — Ver* 

volgen wy thans onze ftof! Wy gaan nu van de 

Viervoetige Dier-gelyken , tot het Gevogelte , 

en desfelfs zweeming tot den Menfch over: hier¬ 

omtrent fpreeken ivy in denzelfdenzin, en han¬ 

delen, 
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delen gelyköverëenkomftig in onze Vergelykin- 

gen, van Papegaaizweemingen, Exterzweemingen, 

Kraaizweemingen, enz. gelyk men zegt van Rams- 

voorhoofden, Verkensfnuicen , platte Aapenneu* 

zen, en diergelyke, hier meest inde verfchiilend 

omgekromde neuzen afgebakend; en zoo zal een 

Soldaat, Roover of Vrybuiter, of in het alge- 

meen ymand van een inhaaligen of hebzugtigen 

aart, door de zweeming vaneen Kraai of Raaf 

{fis- vrY duidelyk gekenmerkt worden: en 
niet minder, met maar eenig weinig verfcbil weer 

in andere eigenfchappen , door alle andere zwee* 

mingen van kromgebekte Vogelen, die gelyk men 

weet alle Roofvogelen zyn, en die ook de gezeg¬ 

de grond-Geaarcheid, min of meer in zodanige 

Menfchen kenmerken. Thans zyn wy aan 

Afb. M. 

V r. Die is zeer zigtbaar de Uilenkop. Ei, 

.wat een aartige overeenkomst! zulke Origineelen 

onder de Menfchen, ontmoeten my mede al in 

de Zaamenleeving. Wat valt daar goe'ds van te 

zeggen ? 
A w. Niet te veel. Evenwel zyn zulke Zwee* 

mingen de flegste luiden niet. Men fpreekt van zoo 

effen kyken als een Uil, welk domenftemmig zien 

ook den Ezel toegefchreeven word , en van een 

botten en blonden Uil, maar nooit van een boo» 

zen of fnooden , die van kwaade eigenfchappen 

is. IndePbyfiögnomiekunde, zal een Ril Menfch, 

een 
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een zombere druiloor , een fuffer, die eigen¬ 

zinnig en by zig zelven wys is , door de Zwee- 

ming van een Uiiskop , gemeenlyk uitgedrukt 

worden: althans lieden van zodanig een UiJagtig 

Wezen en Voorkomen, misfen zelden ook reg- 

te Uilen dat is te zeggen goede domöoren te zyn, 

die met hun zelf veel ophebben, zeer ingebeeld 

zyn, veel denken, maar zonder verftand en zeer 

oppervlakkig. 

Vr. Die Haanenphyfi'êgnomie fig. N) , Haat 

my beter aan, en die ziet ’er fnedig uit. Een 

Haan! Wat geeft zyn Zweemfel aan den Menfch ? 

Aw. Juist het tegengeftelde van de voorige, 

van de Uilenzvveeming. Haanekoppen zyn altoos 

vernuftige luiden, diefcherpziende enfcherpzin- 

nigzyn. Menfchen van deeze Troniegelyking 

zyn doorgaans waakzaam, oplettend, milddaadig, 

en dapper. Geef flegts op de Zaamenleeving 

agt, gy zult altyd zien dat een naarstig en wak¬ 

ker man zeer veel trekt naar de Zweeming van 

een Haan •, van ouds ook het Zinnebeeld der wak¬ 

kerheid ; en gy zult ondervinden dat hy goed 
maar ook moedig, fchrander maar ook dapper 

en zeer Vrouwagtigis: gelyk de Spreekwoorden 

van Hanig en kloek als een Haan, genoeg te ken¬ 

nen geeven. 

V rs Wat wil nu de laatste figuur zeggen 2 
zodanig een gelauwerd Hoofd! 

Aw. Die vertoond u de Adelaarzweeming. 

CU 
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Gy hoor: alle dagen fpreeken van Arendskoppen, 

en Arendsneuzen onder deMenfchen, en die zyn 

van deeze Dierzweeming ontleend: immers men 

ontmoet geduurig zulke lieden , die uit haar 

oogen zien als Arenden, welke gelyk men weet 

een zeer helder en flerk gezigt hebben 5 als mede 

die evengelyke omgeboogeu neuzen draagen: 

en zoo heeft een fneedig en gaauw Menfch die 

vaardig van begrip is, zeer veel van een Arend 

of Valk: indien meer van den eersten , dan is 

fcy meer als anders moedig, trots en heerfchzug- 

tig, gemengd met verwaandheid en bitsheid, roof- 

en baatzugt; indien meer van de laatste, dan 

overwind zyn reeden en verftand dielaakbaareei* 

genfehappen. — Zeer veelen der Romeinfch» 

Keizeren, hadden Adelaarsphyfiögnomiën , en be- 

zaten ook zeer veel van deeze Geaarthéden : 

daarom vertoond de Prent 11 dit Hoofd gelauwerd. 

Gy weet ook dat Romen een Arend in haar bla¬ 

zoen voerde; gelyk nog heden het wapen van ’t 

Keizerryk. 

Vr. Gy zegt rny veel nieuws, fig. K. hebt 

gy ook eenigzins getooid, met dat Hoofd , een 

hairband om de kruin te geeven, en het fchynt 

my toe een Mannenbeeld te zyn ! eer ik het ver¬ 

geet, mag ik u bidden wat beduid zulks? 

Aw. Ik heb u daar door een oprecht, en ge, 

trouw, zorgelyk en waakzaam, vlytig en werk¬ 

zaam , fchrandcr en voorzigtig Huisvader willen 

N ta- 
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tafereeien, welke by de Ouden in zyne huisfelyks 

bezigheden, niet anders zyn Hoofd dekte; om u in 

zyn Troniebeeld , den getrouwen waakzaamen 

Huishond te verbeelden — zulks heb ik ook zelve 

in ’s Mans hair willen kenmerken , ’t welk gy in alle 

deeze Hopfden zult zien waargenomen: zeeron- 

derfcheidbaar door eenelkeldeopflagvan het oog 

in het veele en harde hair van het Menfchelyk 

Stiershoofd, in het woeste van het Osfenhoofd, 

in het hardwollige van het Ramshoofd, in het 

borstelagtige van het Zwyn ; in kruin en baard 

beide, van’t Hoofd van den Menfch-Ram of Bok, 

van den Menfch-Leeuw , en van den Menfch» 

hond: om daar door u, om daar dóór den Phy- 

fiögnomicus, oplettend te inaaken, om ook op 

die bytékenen in de Dierenzweemingen wel uit- 

druklyk by het doen van zyne Vergelykingen, 

agt te geeven; zoo als men dan ook om gelyke 

reeden ten aanzien der meest fpreekende Aange- 

zigtspartyën , by de zweemingen naar de Kat, 

de Aap, de Ram, het Verken, de Ezel, de 

Honden enz. in die Menfchhoofden, de Ooren , 

als daar zoo zeer verfchillende , teffens te zien. 

krygt ; en in fommigen ook een goed gedeelte 

van den Hals, in de Verkens halzen (daarom Spek- 

halzen genoemd} en in de Ezelshalzen (gelyk me¬ 

de in de Ezelsoor en) zoo kenbaar en onderfcheiden. 

Vr. Daar legt in dat alles, alzins zeer veel in 

begryp ik vooreen opmerkzaamPhyfiögnomist. — 

Kan 
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Kan het zyn dat wy zoo veel van het Dierlyke 

hebben? Waar blyft nu die edele Menfch, zoo 

veel heerlyker dan de Dieren! en wy zyn maar 

zaamenflellen uit de Dieren, maar Dieren — mix- 

ta, maar Beestagtige Menfchen ? ® 

Aw. Noem ons anders Beestmenfchen of 

Menfchdieren, vermits wy altoos iets van het Dier- 

■agtige hebben; en die daar het meest van dcelagtig 

zyn, hebben inderdaad beestagtige natuuren en 

manieren; en wel die van dat Dier, waar naar , 

of naar welker deelen zyzweemen: en wieheefc 

in de Zaamenleeving, onder zyns gelyken niet 

dikwyls Osfen en Bokken, Ezels en Uilen, Kal- 

veren en Lammeren , Katten en Aapen ont¬ 

moet ! 

Vr. Ik voor my daaglyks. Ja monsters zel¬ 

ve, waarvan de Waereld maar al te vol is : en 

dezulken meest altemaal lelyke koppen , affchu. 

welyke gezigten, flegte Wezens; ’t is waar, ik 

heb dat dikwyls waargenomen. Maar toch hoe¬ 

danig onderfcheiden zig deeze betrekkingen? 

A w. Naar het Gedacht en foort van Dier , 

waar van onze Waarneemingen die ontleenen; 

want deels beftaat die Zweeming in een gelyke* 

nis, of overeenkomst wanneer Menfch aan Dier 

zeer naby komt , in vernuft, in geest en be¬ 

kwaamheden; deels van de Hartstogten, Deug¬ 

den en Ondeugden, goede Geaarcbeden en Ge¬ 

breken, die in beider Aangezigten en Geftal- 

N % tens, 
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tens, tot elkanderen over en weder zvveemende, 

metkennelykeengewoone, door de natuur inge¬ 

plante merken, daar afgebakend (taan; en deels in 

manieren en hebbelykheden die dieraartig zyn ; 

waarna men dieodan ook in de Menfchelyke We¬ 

zens onderfcheid. De volmaakte vorm, en hou¬ 

ding van den Mensch alléén, naar de juiste propor¬ 

tie maat van het waarefchoon, u over de Phyji'óg- 

nomie der Omtrekken aangeweezen, en naar de ge» 

Halte van het onbehartstogte Voorbeeld, uin het 

einde der XD. Afdeelingover de AjfeÜen of Pas- 

fi'én afgemaaid, is zuiver Menfch , en onvermengd; 

alle andere hebben geheel of ten deele de Zvvee- 

ming naar dit of dat Dier. 

V r. En hebben ook alzo iets van desfelfs aart 

en dierlykheid. — Reik my eens de Spiegel 

bidde ik u, dat ik zie naar welk Dier ik best ge- 

lyke; en dat ik dan zoo myn natuur kennel 

Aw. Gykunt wel geen Zweeming hebben naar 

eenig Dier, en des egter zeer onvolkomen zyn: 

want hou in het oog dat deeze flegts één uit zoovee- 

le gemeene plaatzen der Phyfiögnomiekunde is. 

V r. ïk leg ’er deeze Plaat by — O neen, ik 

zie ’er myn Phyfiögnomie niet onder. Dat ver¬ 

wondert my. 

A w. Daar is ook niets van in deeze Prent dat 

op uw Wezen betrekking heeft, ’t fs my niet 

mooglyk geweest alle Diemveemingen u aftebeel- 

den; ik moet des alles daarin vergoeden met ree- 
de* 
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denen en woorden, over die weike ontbreeken. 

Dit Onderwys is zeer ryk , en het rykste van al¬ 

len in de Gelaadkunde. ’t IsonüitputJyk, en ik 

heb daar nog veel over te zeggen, wanc de The. 

orie van dit ftuk alléén is zeer gewigtig op zig 

zelve, en verëifcht meer dan gy denkt; het jam- 

mert my dat myn bellek my roept om ’er af te 

fcheiden : ik vrees ’er te lang over te wor¬ 

den. 

V r. Vrees dat niet : van zulke leerryke zaa¬ 

ien kan men niet te veel zeggen. En verre dat 

het my zou verveelen , is ’er in degeheele Aan» 

gezigtweetenfcbap geen ftof daar ik meer ver¬ 

maak in fchep dan in deeze; als ik u maar niet ver¬ 

veel met myne lastige verzoeken. Hebt gy aan 

de Gelaatkundige befchouwing der Hartstogten, 

drie Afdeelingen toegeweid, zal deeze die gynef- 

fens haar het noodzaaklykste deel der geheele 

Phyliögnomiekunde betuigd te wezen, zulks niet 

even zeer verdienen? zal zy minder zyn ? Wel 

aan, onderhou my nog eenigen tyd als ’t u ge¬ 

liefd over dit Onderwerp, dat ik zoo zeer lief¬ 

koos en bemin. Deel my ook die Toepasfing me¬ 

de, en onthoumy niets van een ftuk van dat aan¬ 

belang, hetwelk my zoo leerzaam en bcfpiege- 

lend is. 

A w. Nu geeft het my plyzier u te onderrig- 

ten: inderdaad de Phyfiögnomia is zoo vermaak- 

lyk, als zy nuttig en voordeelig is; enhetgevalt 

N 3 my 
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üiy dat uw’ lust daar meer en meer in aanwakkerd 

Nu ga ik zelve met meer vermaak voort dan ik 

anders zou gedaan hebben, zoo ik niets op uwe 

toegeneigdheid gewonnen had. Welaan, ik be. 

reide my om aan uw billyk verzoek te vol¬ 

doen. 

XIXe. AFDEELING. 

Vr. iriTTat zult gy my verder nadenklyks 

v V mededeelen ? — ü Wonderbaar* 

lykste van alle befpiegelingen der Natuurkunde ! 

Menfch met Dier tegen elkander gefield, en ver- 

geleeken ; Menfch aan Dier zoo nabykomende ; 

zoo naby in fVezensömtrek , in Tronietékening 9 
in Kroostzweeming; zoo naby in natuur, aart, en 

eigenfchappen.— Dat wy dus lang zoo nalaatig 

in deeze beoefening zyn geweest! — waarlyk het 

is fchande,datMenfchen meerde PhysiÖgno- 

miekunde oefenen op de Dieren , dan over 

hungeJyken ; fchande is het, dat de Boeren, Jaa* 
gers,en Veehandelaars,beterGelaad en GeflaJte- 

kenners zyn dan de Geleerden, dat die zigonwee. 

ten de op een Konst toeleggen en daar voordeel van 

genieten, welke de laatsten veragten en vervvaar- 

loozen, ja zoo fchendig verwaarloozen ; en dat 

nopens hun zei ven en hun evengelyken, Voor¬ 

werpen van zooveel meer gewigt: Wat een on. 
eer 
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eer doen zy de Natuur, en deeze Weetenfchap 

niet aan! Een Beestenkooper kentzyn Vee, hy 

beziet het aan alle kanten, hy neemt ’er alles in 

waar, eer hy het koopt; voldoet het niet, hyziet 

’er van af: enwy, deMenfchen, verkiezenzig 

een Vriend , koopen zig Vrienden , laaten zig 

Biet lieden in blindelings , zonder dat wy hen 

kennen; en verzuimen die middelen aan te wen* 

den om hen te kennen,- wy doorzien hen niet, 

onderzoeken hen niet, en doen daar door zeer 

flegtekeuzen, winnen ons vrienden erger als die 

Dieren, en koopen ons Vyanden in Schynvrien- 

den : daar door neemen wy zoo menig een Guit 

voor een braaf man, zoo menig een zotte Praater 

voor een verftandig Redeneerkundige, zoo me- 

nig een bedrieglyk Vleier, en Verraader, alsta- 

felvriend voor een waar Vriend aan , misleid door 

derzelveruiterlykheid en fraai voorkomen , enbe- 

droogen door het fchynvernis van hun aangeno¬ 

men Deugd, Wysheid en Oprechtheid: zonder 

dat het gros van Menfchen het vérmoogen heeft 

door dat bedrogfloers heenen te zien , door het 

oog te zien in het hart, met édn woord Physi- 

ognomist te wezen; minder zyn de dan een 

Boer,die dat is omtrent zyn Vee: cnwatichan* 

de! wy zyn dat niet over den Menfch , daarwy 

zooveel belang , zooveel meer belang by heb. 

ben; en daar wy dikwyls ten koste van onze eer, 

van onze bezitting , en van alle onze Wclvaard , 

N 4 zoo 
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zoo duur mede bekogt raaken. Is een Dier die 

Konst dan meerder waardig dan een Menfch? 

A vv. Gy moogt dat met reeden vraagen. Ze* 

kerlyk worden wy door haar Verönagtzaaming, ea 

d ior Onkunde daar in, duizendmaal bedroogen, en 

dikwyls ongelukkig. Ondertusfchen ziet gydaar 

uit van welk een nut Zy is; en een ygelyk die 

oordeel heeft, ziet het met u. O Ja, wy leeren 

geduurig van de Dieren; de H. Schrift zelve wyst 

ons dikmaals tot haar, om nopens haar opmerk¬ 

zaam tezyn, en lesfen van haar te neemen. — 

De Dieren zelve onöenvyzen ons door haar Voor¬ 

beelden , en eifchen van ons dat wy haarentwege 

niet agteloos zyn; zy noopen ons op haar te let¬ 

ten , en fpooren ons aan, om Physjögno- 

MiEKüNDiGEN te worden , zoo wel, als het 

de Jaager, de Valkenaar, de Vogelhouder, de 

Boer en de Veehandelaar is, die ons in dieKonst 

voorgaat omtrent het Vee: en watfehandezeker- 

lyk , wy zouden hem daarin met navolgen om¬ 

trent den Menfch! - Zoo koopt of verkiest zigeen 

Ryder, Landman, juagerofSlagter geen Paard, 

Os, Koe, Kalf, Schaap , Hond enz. of hy is 

fcver alles opmerkzaam, wat aangaat het Lichaam, 
de leden, en zelfs de Ziel en haar hoedanighe¬ 

den , om uit dat uiterlyke van de eigenfehappen 

en innerlyke hoedanigheden te oordeelen. De 

Valkenaar en Vogelhouder doet desgelyks: en 

geljk het Viervoetig Gedierte, uit deszelfs ge- 



Phyfiognomifche Catechismus, 20r 

ft tl te, kop, ledemaaten, proportie, maakfel, houding , 

^m'd, fowr, mm/ enz. zoo word ook de aart er. na¬ 

tuurden Vogelen die men tot de Vogelvangst ge¬ 

bruikt, uit haar nebben enz. uit de gedaante van 

haar Ligbaam,en inzonderheid uit de kleur van haar 

Vederen gekend: wanteen Havik en een Valk, 

die goudgeele en blinkende vederen heeft, word 

veel edeler en treflykergehouden dan de andere, 

dewyl de Jaagers bevonden hebben , dat de zulken 

een moedige natuur hebben; de kleur die naar het 

witte trekt, is een bewys datze kloek en fterk zyn ; 

de Havikken van een roode kleur (en zoo meest alle 

Vogelen die rood zyn, of veel roods aan haar heb¬ 

ben, gely k de P aanwen, Kalkoenen, Haanen enz._) 

zyn hovaardig, ftoutmoedig en toornig—en gaat 

dat ook niet dikmaals by de Menfchen door ? maar 

indien die roodheid naar het geelezweemt, zoo 

zynzyhandelbaar, gedwee, en zagtzinniger; en 

in Vederen naar het zwarte hellende , dan zy ze 

woest, hardnekkig en wrevelig, kwalyk te tem¬ 

men , maar fterk; terwyl de bruine nog erger zyn. 

Diergelyke aanmerkingen en tékenen uit de maa- 

nen, oor en, neusgaten en andere geftaltenisfen en 

partyën des Lighaams, weet gy , heeft men en 

neemt men ook waar in de Paarden, desgelyks me¬ 

de in de Honden enz. Dus, dit heeft zoo wel plaats 

by de Beesten als in de Menfchen. De onderfchei- 

den Hoofden en Geflalten, de Verfcheidenheid der 

Aangezigten, de Temperamenten, de Hartstogten, 

N 5 de 
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de Hebhelykheden, de Manieren , de Gewoontens, 

de Neigingen, alles wat Zie/ en Lighaam mede 

brengt, is even zoo wel by hen, als by ons: en 

naar dat alles als het ware zyn wy gevormd. 

Want, als wy in verfchillende mengingen , de 

eigenfchap van dit, die van dat Dier , die van 

een derde, vierde , vyfde enz. zaamenvoe. 

gen, zoo onderfchillig en ftrydende als ze ook 

mogen wezen, zie daar dan een Menfch! 

V r. Ach hoe wonderlyk is de Natuur! hoe 

groot, hoe onnavorfchelyk: Wat verborgenhe- 

den, en hoeveel onbegryplyks is’er niet nog, in 

haare vormingen en fpeelingen 1 

A w. Gy ziet daar dat’er zoowel eene Phyfiög- 

nomie by de Dieren plaats heeft, als by ons: en 

veelligt dat deeze laatste van den Dieren ontleend 

is, gelyk wy verfcheiden Konsten , Uitvindin¬ 

gen, Gewoontens, Zeeden, Artzenymiddelen b. v. 

’t aderlaaten, klisteeren enz. van haar ontleend 

hebben, jammer maar, dat Dierengelaadkundi. 

genby ons menigvuldiger en gemeener zyn, dan 

Wysgeeren die zig op de Menfchkunde toeleg¬ 

gen ,* meer boeren Philofoophen ten platten Lan¬ 

de nopens het Vee, dan gezellige Waarneemers 

in de Steden, die hun zelven, die den Menfch, 

die andere Menfchen gade liaan* ”Hoeveel kun- 

„ nen wy niet van de Dieren leeren !” riep 

Diogeneseensuit; en in der daad, de Waereld 

heeft altoos gebrek aan Fedrussen en Ezo. 

PHUS-» 
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phussen , zoo nuttig voor het Menfchdom, 

maar die weinig navolgers hebben gehad. 

Vr. Geen dag, geen uur, of h£t overtuigd 

ons van het aanwezen der Menfchzweeming op 

de Dieren, en van de Animale Phyfiögnomie van 

het eene geflacht tot het andere. Gy hebt dat 

nu volkomen aanmyn begrip gebragt, en ’ermy 

van overtuigd. 

Aw. De daaglykfche ondervinding zelve, 

overtuigd ’er ons van. Men zou een geheel 

boek kunnen opftellen van Phrafes , Spreuken 

en Spreekwoorden van de Dieren ontleend , en 

op der Menfchen eigenfchappen toegepast; men 

zou die tot een bafis kunnen neemen om ’er de 

Phyfiögnomie der Beestenzweemingen naar te 

verklaaren: althans zy zyn, komt my voor, een 

toereiklyk bewys voor het Gemeen, die haar 

daagelyks hoort en gebruikt, om deeze Zwee- 

ming en gelykheid niet meer in twyfel te trek¬ 

ken, en alléén overtuiging genoeg voor de reëe- 

liteit der Phyfiögnomiekunde. Lieden maar ee- 

nigzins boven het hef des Gemeens , en van de 

minste geleerdheid , weeten het uit de boeken , 

uit eenPLiNius, de Buffon en anderen, be* 

halven het geen zy ook hooren in den daagJykfchen 

omgang. Hoe geduurig zyn wy zelve gewoonde 

neigingen der Menfchen en inzonderheid derzel. 

ver gebreken, te vergelyken by de eigenfchap¬ 

pen en hoedanigheden der Dieren ! ga wederom 

■V ' tot 
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tot de Gezelfchappen ! waar gy *er komt, gy 

hoort’er niet dan Dierlyke Gedaantekunde, zoo 

wel als van Menfchelyke, daar ik u hier vóór Voor- 

beelden van opgaf; gy hoort daar geduurig Jan 

b. v. ziet als een Arend uit zyny oogen, hy kykt 

tik aan, Simon ziet zoo nors als een Stier , maar 

Karei ziet als een Schaap zoo eenvoudig. Jacob kykt 

zoo fchrander als een Valk, Nicolaas zoo Jlim uit 

zyn oogen als een Rot. Pieter kykt zoo effen als een 

Uil, Hendrik zoo pynlyk als een Eland. Kristoffelzo 

bars als een Bul. Aaltje en IVillem zo peinzende, en 

zo men zegt als t en Meerl —, ’t is een wreede Tyger, 

een regie Buffel, of Hy is een rekel vaneen Vent, een 

loozeVos, eenlompeKoe, een botte Ezel, een hon¬ 

ger igeWoif van een jonge, door en door een gierige en 

verfcheurende Wolf, een onnozele Duif, een zagt* 

moedig Lam , en wat dies meer is; zoo zegt men 

ook van een Satyricus, hy is een volmaakte Spotter, 

een Spreeuw aan alle kant, om daar door zyn 

fchertzende aart aan te duiden.—• Hoe veele uit¬ 

drukkingen van Menfchelyke eigenfchappen, 

naar de Dierlyke afgemeeten! hoeveele Gelyke- 

nisfen van Dieren ontleend ! alle zooveel Phyfi- 

ognomifche Zetrégelen, omze op deTroniezwee- 

mingen in beide de Sexen t’huis te brengen. Zoo 

lui als een beest,zoo lomp als een Os , zoo dom als 

een Verken zeggen wy daaglyks , maar vergeeten 

dan het Aangezigt van zoo ymand te zien welke 

inderdaad die doorfiaande onheblykheid heeft, 

wy 
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wy zouden daar anders altyd iets van een beest, 

Os of Verken in vinden. Dus is de verjlandige maar 

fchoonvoetende en fchrokkigeden Olyfancgelyk; de 

luie en lompe den Beer; de kleinmoedige , maar 

yerraaderlyke , den Luipaard ; de dwaaze , den 

Ezel; de vreesdgiige, den Haas; de dartele de 

Geit; de onbezuisde , het Kalf ; de Jlrajfe den 

Raaven; de milddaadige den Haan ; en de opreck- 

te maar onnozele ,in veeie opzigten en overeen* 

komsten de Duif gelyk : en van daar dan ook dat 

men in de Converfatie zig van gelykenisfen be¬ 

dient daar van ontleend , van lompe Beer, zotte 

Ezel, dom Kalf, onnozele Duif enz. Dit is tot 

dus verre over het geheel van het Dierlyk Tro* 

nie gefproken ; maar nu tot de partyën, en van 

het geheel tot de deelen komende (2),daar heeft 

datzelfde, gelyk wy gezien hebben , insgelyks 

plaats; dus fpreekt men daaglyks van Ezelsboren, 

Verkensfnuiten , Katoogen, Haviksneuzen eqz. 

wanneer eenig deel flegts van een Aanzigt naar 

zodanig een van een Dier zweemt. 

Vr. En dan is de overeenkomst van eigen- 

fchap ook zekerlyk maar ten deele : minder al* 

toos dan wanneer het gantfche Wezen zweemt 

of gelykt ? 

A w. Dat begrypt gy zeer wel. En ook meest k 

het gemengd. Zoo ontleend men verders (3) de 

betekenis van verfcheiden Akties, daaden en heb- 

beiykheden van Dieren tot Menfchen , of past 

ze 
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ze door Vergelyking van de Menfchen op de Die» 

ren toe, zoo als men onderons geduurig zegt: hy 

ftampt als een dol Paard, floot als een Bul, byt als een 

Hond, krabt als een Kat, huppelt als een Exter, 
ja briefcht als een Leeuw , flaapt als een Os,fnorkt ah 

een Verken en zoo weiders; te kennen geevende, 

fcboon ymand, geheel of deels de Wezenszwee* 

ïTiing 5 noch ook eenige Aanzigtsparty van een 

Dier al niet mogt hebben, dat hy dan tog weder in 

dit deel daar aan grenst, en iets van zyne manieren 

heeft. Ja de Phyfiögnomifche Vergelykingen daar 

ik van fpreek , zyn de geheele Waereld door zoo ge- 

meen, dat men overal Os vooreen plomp Menfch , 

Kalf voor een goede domoor. Schaap voor een zag» 

te onnozele. Vos vooreen listige. Mol vooreen 

verblinde,Raaf voor een roofzugtige, Paauw voor 

een hovaardige,Pappegaai vooreen praater, Haan 

voor een moedige of wakkere!, Gier voor een 

Gierigaard (die zelfs van dat Dier zyn naam heeft) 

Duif voor een eenvoudige en onnozele, en Kraai 

vooreen Verklikker zegt, als woorden van een ge* 

lyke betékenis. Zoo is ook byna de geheele Zinne. 

beeldkiinst van de Dieren ontleend, en in derzel ver 

Vergelykingen van haar genomen; welke gy in¬ 

zonderheid ook beoefenen moet, zoo gy in dit 

gedeelte der PhysiÖgnomiekunde , en 

waarlyk wel haar rykste en helderste bron, ver. 

der wild gaan, om meer fchatten van kennis te 

putten. > x 

Vr, 
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Vr. Hebben de oude Kunstenaars zig daar 

ook van bedient? Geef my daar als ’t u belieft 

eenige ftaalen van. 
A w. Bereidwillig. Zoo heeft een Geduldig 

Menfch zeer veel van de Kameel, zyn zinnebeeld; 

de Devote niet weinig vanhet Wezensgelaad van 

een Olyfant; nu zal u het Hert , de Zweeming 

fchetzen der Hartstogc van de Hoop en ’t Ver¬ 

langen ; dan zal u de Woudezel in zyn gang , voor- 

overbukkingen manieren - een denkbeeld geeven 

van de Aardsgezindheidheid,, en van Menfchen 

hem daar in gelyk , dien veel last drukt, die 

zwoegen en een flaaffchen geest en arbeid hebben ; 

De Ydele bezit niet weinig van den Enkhoom, 

zyn Zinnebeeld, in aart, beweegingen en manie¬ 

ren; een Onheufch Menfch heeft in de trekken 

van zyn mond , en van zyn kaaken, zeer veel 

van de Kikvorfch; de Nydige en Afkeerige, zeer 

veel van den Bever, wat het Wezen betreft; en 

de Wreede, Moorddaadige en Diefagtige van het 

uitzigt van de Bonzing , die daar het Zinnebeeld 

van is. En zoozalhet Paard, u in zyn houding, 

moed, vryheid en tugt; en de Krokodil met haar 

geveinsde traanen en fcbyngefchrei u een Zinne¬ 

beeld verfchafFen van het tegendeel, van verraa- 

derlykheid, flaafsheid en ontugt, het gemeene Ka¬ 

rakter der Vleiers en Hoeren: want niet altoos 

behoeven Wezen, Lighaam of Leden, Zwee? 

ming van overeenkomst te hebben; enkel de hou¬ 

ding, 
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ding, de manieren , en gesten van beweegen , 

gaan, lagchen, weenen, zien, oog- en tronie- 

vertrekken enz. kunnen ook die Zweeming gee- 

ven om ’er uit te oordeelen. 

Vr. Ik bevatte u volkomen ,* bevatte u flegts 

een yder. Daar dit Systhema nog nieuw is, zult 

gy werk hebben , ’er de Waereld van te over¬ 

tuigen. Hoe zult gy dit ooit het ongeloof en de 

onkunde aan het verfland brengen ? 

A w. Ik zou my tegen haar op de Ondervin¬ 

ding beroepen; ik zou zeggen : leer de Dieren 

kennen , en gy zult ook den Menfch kennen ; 

deeze kennis is de inleiding der Pbyfiögnomifche 

Menfchkunde. Ga in de Zaamenleeving , in den 

burgercirkel, in den omgang, wie heefc ’er niet 

menigmaalen de origineelen van alle zulke Phyfi- 

ognomiën ontmoet? Wie heeft ’er niet dikwyls 

Kattenkoppen, Aapenbakhuizen, Stieren- en Os- 

fenkoppen , Ramskoppen , Leeuwenhoofden, 

Verkensfnuiten , Paardshoofden , Schaapshoof¬ 

den, Ezelskoppen, Plondenkoppen, Uilen bak¬ 

huizen, Papegaais- en Arendsneuzen , en veele 

andere Beestenzweemingen in opzigcen van Mcn- 

fchen, gezien ? Wie niet dikmaals Hondfche behan¬ 

delingen, Vossen ftreeken,Aapenkuuren,Buffelag- 

tige manieren, en diergelyke Dierfche ontmoetin¬ 

gen en beestagtigheden ondervonden? en ik geloof 

niemand zou meer twyfelenaan myn Leerftelsfel, 

het 
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het we^k dat is van het gezond vcrftand, van dé 

waarheid, en van de daaglykfche ervaarenis; 

V r. Wat leering trek ik nu, en trekt een hè- 

fchouwend Pu ysiögnomigus in het byzonder 

uit deeze flelling aangaande dat flach van Dieren, 

zweeming, en aangaande deeze in het Algemeen ? 

Aw. Gy bekoomt ’er een groot licht door tot 

de Zelfkennis, alzins gegrond op de Natuur. Gy 

bemerkt, dat de neigingen der Ziel, in Menfcli 

en Dier, degemaatigdheid (Temperdmentum) des 

Lighaams opvolgd, en dat de uitwendige Téke¬ 

nen daar ik u van fpreek, en welken ik u deels 

heb geweezen en nog zal wyzen, gantfch zeke- 

re kenmerken zyn van de inwendige geneigdheden1 

der Ziel, welke men befpeurd zelfs in de ge da air- 

te, de houding, gebaarden en den aart van yder 

Dier. Gy ziet deeze kleine afbeelding voor o,' 

daar Physiögnomica die de Spiegel der Zelf¬ 

kennis houd, aan haare voeten omringt is van dat 

viertal Dieren welke de algemeene Hoofdaarten der 

Menfchenbest characlrifeeren f : omwelkZinne. 

beeld verflaanbaarder te maaken de Ouden reeds dat 

hebben thuisgebragt uit alle Menfchelyke Daaden 

en Ondaaden, eeniglyk op de ondaadvan Dronken* 

fehap, om dat het enkel daar in is, dat de Men¬ 

fchelyke natuur zig het oprechtst en ongeveinst 

ver- 

f Zie het Tytel Vignet voot dit Werkje 

O 
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vertoond; waarom de Oude Wyzen , wanneer 

zy over het tweede deel van de Zelfkennis , 

om ook anderen te kennen , handelden , ten op- 

zigte van het proèföndervindelyk onderzoek , 

hunne Leerlingen raadden , ook onder ande¬ 

ren , derzelver Vrienden en bekenden te be¬ 

proeven by den Wyn, om dat de meeste Men- 

fchen wanneer de drank haare werking op dehars- 

fenen doet, wezenlyk laaten zien wie zy zyn , 

het hart op de tong hebben, en fpreeken zoo als 

zy denken ; ’t welk ten allen tyden zoo is ge¬ 

weest, gelyk by ons daar van de Spreekwoorden 

zyn, een dronken mond, zegt ’s harten grond, en 

kinderen, zotten , en dronke lieden fpreeken de 

waarheid; en inderdaad, nooit toont ymand on- 

geblanketter zyn aart, als dan wanneer hy dron¬ 

ken is: Welke aart, de Ouden naar het getal en 

de orde de vier oorfpronglyke Bartstogten, bron 

van alle de anderen, hebben gebragt tot de Vro- 

lykheid , de Onheblykheid , de Grootmoedig¬ 

heid enErnsthaftigheid, en de Onnozelheid; en 

ons die afgefchaduwt door de Dieren die gy daar 

ziet, de Aap , het Verken , de Leeuw , en ’t 

Schaap. 

V r. Die orde bevalt my niet al te wék De 

Aapen’t Verken hier boven de Leeuw en Schaap 

den voorrang te geeven i komt my niet zeer ge¬ 

past voor. 

Aw. Wy zullen over de orde niet twisten» <*=- 

Let 
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Let flegts op een dronken Menfch: gy zult hem * 

of zien een koddige nar, die alle kuuren en gril¬ 

len maakt ; of een vuilik, die in woorden en 

daaden morsfig en onheblyk is; of een moeitenmaa- 

ker en vegter, die twistzoekt en elk lastig is; 

of een zagtzinnige eenvoudige , die de rust be¬ 

mind. Gy zult hem of woelig en vrolyk, of on¬ 

guur en lui, of ernstig en woest, of flaaperigen 

ftil vinden: en naar die vier foorten van Geaart- 

heden, kunt gy meest het geheele Menfchdom 

afmeeten. Uit de ongeveinsde Dronkaard kan 

men gevolgen trekken zelfs tot alle nugteren 

Menfchen in den gemeenen zin , doch die even 

gelyk dronken zyn geworden door den zwy- 

melwyn haarer geliefde Hartstogten en Hebb@- 

lykheden. 

V r. Nu bevat ik den zin van uw Voor¬ 

lid. Daar is dan ook een Zeedelyk dronkenfchap f 

Aw. Gewisfelyk — O wat een verfland is ’er 

by de Oudheid! alles is ’er om zoo te fpreeken 

Phyfiögnomiekunde. De gewyde Schryvers zel¬ 

ve leveren ’er in deeze klasfe, voorbeelden van; 

EzECHiëL beelt ons der Menfchen aart in het 

algemeen af, dooreen Menfch; dooreen Leeuw, 

Os, en Arend f , welk viertal wederom , ;het 

Hoofdzaakelyke onzer Karakters en Zweemin- 

gsn 

t Cap. i v. 15. weinig? helaas f van de Uitleggers b@- 
greepen. 

« O 2 
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gen kenfchetst. Maar ik zal ’er, om u het begrip 

daar van meer op te helderen, hier nog vier an¬ 

dere by voegen, om uit het uitwendige (de Phy- 

siöGNOMiEenGedaantekundebetreffende) van 

het inwendige (de Zielskennis aangaande) te oor- 

deelen , en zulks toepaslyk te maaken op den 

Menfeh ; betragt met my eensde Stier, de Lui¬ 

paard , de Beer , en de Wolf : de Stier is grof 

van leden, en fterk van Zenuwen — om die ree- 

den is hy dapper en fterk : zal de Menfeh het ook 

niet zyn die naar hem gelykt , hoewel teffens 

plomp ? en de Luipaard daar en tegen, is zwak en 

teder — ook juist daarom, listig en bedrieglyk: 

zyn de tedere Menfchen zulks doorgaans mede 

niet, veel meer althans,dan de grofgebeende en 

die groot en zwaar van leden zyn? d e Beer is ruuw, 

wild, opfluivenden verfchriklyk — alles wat hy 

doet, evenaard ook zyne vertooning, hy is on- 

befuisd, wreed en woest: nu hebben vvy gezegd 

,, dat de Ziel en gemoedsgefteldheid van den 

„ Menfeh, grootendeels zigtbaar is in den per* 

„ foon ”; dus is een beeragtige of ruuwe gedaan¬ 

te doorgaans zeer zeker de bast of fchil van een 

woeste en ruuwe Ziel, welke, wat men ook doe, 

zelden of nooit door oefening befchaafd kan wor¬ 

den , doorgaans het onbedrieglyk kenteken van 

een lomp , driest en menigmaal vuil en wreed 

Menfeh: en als men al eens eenige lieflykheid in 

de kern van zulk een ruuwe bast gewaar moge 

wor» 
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worden, zoo is het flegts eene ontveinzing van 

dien dierlyken aart, of op zyn best een guns¬ 

tige nuk. Met de Stier, Luipaard, en Wolf is 

het even zoo gelegen, Wy hebben haar, gelyk 

ook den Leeuw> Os en Arend reeds verklaard. 

V r, Wat leerr een 'Phyfiögnomie minnaar nu 

uit dit viervoudig drietal van diergelyke Gely. 

kenislen ? 
Avv. Zoo ook alle andere insgelyks toepasfen 

op het uiterlyke , en het innerlyke van den Menfch. 

Gy ziet daar uit, dat de uitwendige gedaante , 

den aart van yder Dier te kennen geeft: pas dit 

nu op den Menfch toe, en gy hebt u meester 

gemaakt ook van dit deel der Ph y siögnomie- 

kunde. Zyn grove onheblyke gekalte, over¬ 

eenkomstig met de ruuwe geitake der woestfte 

Dieren, kenmerkt altoos de ruuwheid en woest¬ 

heid van het inwendige , de ongevoeligheid van 

zyn hart, de onbefchaafdheid en het vuige van 

zyn Ziel; munten daar en tegen de hoedanighe¬ 

den van Ziel in den Menfch uit, doorgaans word 

zulks ook door hetgelaad aangetoond, vermits, 

gelyk ik reeds gezegd heb, de trekken of hoeda- 

nigheden der Ziel gewoonlyk die van het Gelaad 

of Aangezigt verzeilen of daar mede overéénko¬ 

men, gelyk de natuur van de meeste Dieren wier 

Karakters kerk zyn, zeide ik, door hun gedaan* 

te uitgedrukt word. 

Vr. Wanneer men een Menfch ziet, zookent 

men hem dan al daadlyk,enkel op het zien, en 

O 3. dit 
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dit is het geheel der Aanzigtkunde, zonder dat 

men dan eens het geheime deel deezer Wee- 

fchap, de Studie der Liniamenten noodig heb- 

be? 

Aw. Oppervlakkig ja.. Door de vergelyking naar 

welk een Dier-hy Zweemt en teffens met welk zyn 

Wezen, ofeenigedeelen desfelven ,meest over- 

eenftemmen, nog beter ; door het daar benef- 

fens waarneeraen der Gronden en Regelen die ik 

u voorgelegd heb, allerbest; maar door het ken» 

nen van de beweeging en werking der Spieren , 

en het beoefenen der Aangezigt- Liniamenten , 

eerst volkomen. Gy onderfcheid immers een grof, 

plomp Menfch , daadlyk met het oog van een te* 

deren, heufehen; een Wanftallingen van een Wel- 

gemaakten? wel nu , en zou u dat ook derzelver 

verfchillende aart niet leeren onderfcheiden ! 

Schoon men nooit iets gezien of gehoordhad van 

een Leeuw, een Tyger, Serpent of Krokodil, is 

het vry zeker, dat een yder op het eerste aan¬ 

een van dezelven, veel meer daar van verfchrikt 

%on wezen als voor een Paerd, Koe of Ezel , 

die wel groot maar niet verfchriklyk zyn, en die 

niets affchuwelyks hebben ; Dieren wier vertoo- 

nlng iemand eerder om derzelver grootte, dan 

gedaante of maak fel vreeslyk zouden voorkomen» 

Zonder verdere betragting, valt ons dat onder* 

feheid daadlyk in 5t oog ; blootelyk de uiterlyke 

leest s iegrt ons bereids veel» 

Vü- 
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Vr. Zoo ziet men ook affchuvvelyke geftaltens 

van Menfchen , en gedrogtelyke Wezensvor¬ 

men : maar als de WanftaJligheid llegts in een ge¬ 

deelte of in eenige party van het Wezen is, dan 

bemerk ik dikwyls misilaat het zooveel niet. 

Wat duidt dat onderfcheid aan? 

A w. Ook eene mindere misftand hier of daar 

in den Geest , en in de Geaartheid. Tot dus 

verre hebbe ik nu met u het geheel van het Dier 

betragt, nukome ik ook tot de betragting der 

deelen. Zie hier de Leer der Ouden daar over, 

waarlyk zy moet ons dierbaar zyn: „ Wanneer 

,, een Menfch eenig deel des Lighaams heeft, 

„ het welk Zweemt naar dat deel van een of 

,, ander Dier, zoo kan men daar uit gevolgen 

„ trekken, welke ons met reeden van zyne ge- 

j, neigdheden doen oordeelen ” Die Zweem in- 

gen noemt men als dan Gelykvormigheden ,• en wan - 

neer het eene dus overëenlbemt, en het andere 

afwykt, noemt men die afwykingen Strydigheden; 

en het is in het oefenen deezer Gelykvormig¬ 

heden en Strydigheden, dat deeze tak van ken¬ 

nis beftaat. In het eerstegeval , moet men om 

van de kenmerken van kragten te oordeelen 

op alle fterke foorten van Dieren letten, als daar 

is de Leeuw, de Stier, het Paercl enz. de over- 

eenftemming nu der grove en groote Ledemaa* 

ten in den Menfch die welgefpierd en zenuwag- 

tig is, gelykende naar alzulke Ledematen van 

O 4 70' 



2ïö Phyjiögnomifche Catechismus. 

zodanig een Dier , zyn onwankelbaare tékenen 

van kragt in zoodanig een lid dat die gefteldheid 

heeft; en zoo zy alten die hebben, als dan ook 

pver het geheel van den Menfch. 

Vr. En hoe met die foorten van Dieren welke 

zoo fterk niet zyn ? 

A w. Al wat aan de zagte en zwakke Dieren 

ontbreekt, is een téken van fterkte in den Menfch 

die daar van voorzien is. De kenmerken van 

zwakte in den Menfch, zal men kunnen afleiden, 

uit die vorm of ledernaaten van hem , in verge* 

jjyking naastby overeenkomende, met Dieren die 

zoo fterk niet zyn; Zoo worden de fterktetéke.- 

r.cn van den Leeuw f mede gevonden aan de Stier, 

de Tyger, het Paerd, de Welf, het Zwyn enz. 

welke aan de zwakke Dieren ontbreeken: en in te¬ 

gendeel, aan eene reeks zwakke Dieren, zelfs in het 

Hoofdmaakfel en de Tronie , tékenen gevonden, 

die de iterke nooit hebben : geftel en fchikking 

van deelco , van beeaderen en van fpieren is ge¬ 

heel anders; en zoo ook in de Menfchen haarge- 

iyken : niettemin tog bewyzen de grootheden, 

grove en rouwe gedaante van deelen of Ledema¬ 

ten in Menfch of Dier, minder derzelver kragt 

en fterkte, dan wel deZenuagtigheidenbetSpier- 

geftel dat doen : de Tyger is zoo grof van leden 

niet als het Paerd, noch de Welf als de Stier of 

Leeuw £ n niettemin is Tyger en Welf zoowel, vaey- 
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dig , fterk en kragtig; en van aart wreed, lis¬ 

tig en verfcheurend. 

Vr. Hier bemerk ik een ftryd van Geaarthe- 

den by dat fterke, in één en hetzelfde Dier. Ik 

bidde 11 hoe bevat ik dat? 

Aw. Diezelfde ftryd heeft immers mede even 

zeer by ons Menfchen plaats. Men moet weeten, 

dat ook de Dieren verfcheidene geneigdheden 

hebben , gelyk als de Leeuw en Stier , die zoo 

wel grammoedig en dapper als fterk is ; om nu 

Pbyfiögnomicé het téken van dapperheid in de 

Theorie onzer Weetenfchap te kennen, moetmen 

onderfcheiden , of de Stieren en andere fterke 

beesten de beide tékenen daar af niet hebben ? 

by voorb. de Leeuw heeft als gezegd, grootele¬ 

den , en daar by een verheven groot voorhoofd: 

wanneer nu andere Dieren geen groot voor¬ 

hoofd hebben , zoo brengt men zulks over tot 

den Menfch : en trekt tot een beduit, dat een 

hoog en groot voorhoofd, een téken is van Moed 

en Dapperheid ; maar de groote leden, alleen 

vanfterkte: zyn nu beiden vereent, dan bezit hy 

alle die eigenfchappen tezaamen. En zoo in alle 

andere Phyfiögnomiën. 

Vr. Die verfcheiden genegenheden , over¬ 

eenkomsten en ftryden , moeten een Gedaante- 

kenner verwarren. —En is die ftryd zeer gemeen ? 

Aw. Alle Menfchen [Veel meer dan de Die- 

ren] zyn van gemengde Geaartheid, en de ftry. 

digkeden maaken in Menfch en Dier zulke ge- 

O 5 meng- 
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mengde Naturellen uit. Om de deelen en ken» 

tékenen der Dieren te leeren kennen, moet men 

wel onderfcheiden, dat de eene daar toe eige¬ 

ne , en de andere maar gemeene zyn ; de eerste 

dienen zonderling tot één éénig foort, daar de 

andere tot veele dingen bekwaam zyn , gelyk als 

de Ongeftadigheidb. v., hoewel deeze den Ezels, 

Bokken, Virkens en Aapen meest eigen zyn, niet¬ 

temin zyn de andere Dieren ook daar mede be 

hebt: dus is het Tronie van eenMenfchdat naar 

dat van een Ezel, Bok of Aap zweemt, niet al- 

tyd een kentéken van Ongeftadigheid in dien 

Menfch. Om dan onvermengt de Strydigheden , 

de waare tékenmerken te vinden, zoo moet gy 

één éénig foort van Dieren u voorftellen, ge* 

heellyk aan een zelve aart of hartstogt onderwor¬ 

pen; dan weder een ander foort waarin die aart 

en hartstogt in ’t byzonderméérgevonden word, 

daar by dan uw Menfch vergelyken, en zoo uw 

befluit opmaaken, agtervolgens het geene ik zoo 

even over de tékenen van kragten in Leeuw, 

Stier, Tyger, Paerd enz. gezegd heb. Zeer ge¬ 

meen zyn alzulke Jlrydigheden by den Menfch , 

men vind ’er zigtbaarlyk , die wel het eene heb¬ 

ben van een Dier, maar wederom het andere niet, 

gelyk b. v. de hoofdömtrek en de grove leden van 

den Stier, maar het dunne zagte en wollige hair van 

het Lam ; de oogen en de vaardige beweeging 

van den Tyger , maar weder de Troniezwee- 

ming 
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ming van den Ezel; en het zwakke en tede¬ 

re wezen van een Aap, met het uitzigt daar en 

tegen van een Arend. Gelyk in de G e s t a lt e- 

kunde, daar men op meer deelen in let dan enkel 

op de Aangezigten, wanneer hard en wreed lyfshair 

het kentéken is van een moeielyken aart, zoo is 

zulks weder by die het zagt hebben , dat van 

een gemaklyken en goedaardigen inborst ,• is de 

borst ruig, en met lang en hard hair begroeit, 

dan is het een kenmerk van een heeten en gram- 

moedigen aart : terwyl die welke zonder hair 

zyn, doorgans een zagtzinnigen aart en inborst 

hebben; maar veel en zagt hair toont weder een 

onkuifchen, goedaardigen, zwakken Menfch. En 

zoo by alle vermengingen, ongelykvormig' en Jiry. 

digheden, gelyk aan deSpiertrekken en Wezenslini- 

amenten by vermengde en flrydende Hartstogten. 

V r. Zou men die, ook niet enkel naar het 

Tronie kunnen afmeeteF1 

A w. O Ja. Nu kome ik van zelve weder van het 

geheel der Dieren tot derzelver deelen, en zoo tot dat 

deel ’t welk wy zoo by hen, als by ons het Hoofd 

noemen. In de eerste plaats van Vergelyking 

zouden wy hier te doen hebben met de tegenëlkan- 

derhouding van de vormen het fatzoen derzelven, 

Dier met Menfch, welke tot óePhyJiögnomieder 

Qmtrekken behoord, waarover wy in onze Vle Af- 

deeling gehandeld hebben betreffende de evenredi¬ 

gen in de Xe betreffende de onëyenred jge Hoofd 
maak- 
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fels: maar om dat die te moeielyk en ook te lang* 

wylig zoude vallen,komen wy liever daadlyk toe de 

tweede plaats, die ook van meer gebruik is, en rpgt- 

ftreeks het onderfebeid toont onzer befchouwing 

naamlyk tot het Aangezigi; immers het is aldaar, 

even zoowel in Dier als Menfch , dat zig de be- 

weeging des gantfehen lighaams , zoowel als de 

geftaltenis des geheelen geests, gelyk als in een 

kort begrip, en toonbeeld van beiden vertoond: 

dus, wy behoeven het gantfche lyf niet eens te 

zien; enkel naar het Tronie, kunnen wy zwak¬ 

te , fterkte, woestheid, zagtzinnigheidenz, van 

het geheele Machine afmeeten. Menfch en Dier, 

gelyk wy in onze Phyfiögnomk der Pasjiën getoond 

hebben, hebben Hartstogten, en wel even de¬ 

zelfde of gelyke Hartstogten: zy beminnen, zy 

toornen , zy verwonderden zig, zy fchrikken , 

vreezen en fchreiën gelyk wy; zy zyn hoogmoe¬ 

dig, fchaamteloos, geil, wreed, goed en kwaad 

niet anders dan de Menfch; zy zyn vleiers, zy 

fchaamen zig, zy onderwerpen zig , zy begee» 

ren, zy hebben een afkeer, zy zyn vrolyk, 

treuren, hebben blygeescige enzomberenukken 

en kuuren, zyn zagtmoedig en onbarmhartig, 

vergenoegd en koppig , moedig en verllaagen, 

alles gelyk de Menfch. Zie hen elkander Lief¬ 

de betoonen, zie hen Grammoedig worden, zie 

hen Pyn lyden, gy ziet de zelfde akties in hen , 

dezelfde Wezenftrekken van den Menfch; enik 

voor 
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voor my geloof dat de Vraag of zy dan ook geen 

Zonden hebben, gelyk wy ? voor een Godgeleer¬ 

de ruim zoo moeielyk zou vallen te beantwoor¬ 

den als voor een Natuurkundige : gemerkt de 

Zonden ontdaan uit de denkbeelden, welke we¬ 

der baar oorfprong hebben uit en gevormd wor¬ 

den door de gefteldheid en menging der Vogten, 

van ons bloed, gal, water enz zoowel in Dier als 

Menfch; uit welke Temperamenten gelyk wy 

gezien hebben, weder deHartstogtenontdaan in 

beiden, dus de Dieren zoo verfchillende in hun¬ 

ne geneigdheden zyn als de Menfchen dat zyn in 

derzelver Hartstogten en neigingen. De volko¬ 

men Menfch zekerlyk is gevormd naar Gods ge- 

lykenis; en hoe meer hy volkomen is, hoe veel 

nader daarom aan de Godheid: maar de gebrek¬ 

kige hier en tegen, naar der Dieren gelykenis, die 

volgens de The'ófophie, van Mos es gedeldword 

ook naa de Dieren gefchapen te zyn. 
Vr. Gy doet my wondere dingen hooren.— 

Maar hoe maakt men zig zulks nu ten nutte in 

deeze Weetenfchap? hoe maakt men ’er gebruik 

van tot den Menfch ? 

A w. Eerst moet men waarneemen de natuur- 

lyke neigingen welke yder Dier in zyn byzonde- 

ren aart heeft; dan moet men in de trekken van 

haar gelaad letten op die welke byzonderlyk ze* 

kere heerfchende neigingen , van de algemeen© 

natuurlyke afgezonderd, te kennen geeven: wy 

heb- 
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hebben deezen in onze Phyfiögnomifche befchou- 

wing der Hartstogten , de Prcedomineerende Pas- 

72e in den Menfch genoemd; en over derzelver 

algemeen , die met den naam van Hoofdpas firn 

beftempeld; en vervolgens, moet men, ten der¬ 

de , dat dan van het Dier, tot de Menfch betrekke-. 

Jyk maaken. Aangaande nu die algemeene, en 

die byzondere neiging: gy zult die best begry- 

pen, geloof ik, als ik ze u door een Voorbeeld op¬ 

helder. Begeef u met my weder tot die vier Die> 

ren. welke ik u tot een charaéterftiek modél voor 

alle anderen heb voorgefteld, om dat zyde vier 

hoofdkenmerken van ’s Menfchen aïgemeenen aare 

best afbeelden: befchouwen wy enkel het Zwyn; 

deeze Dieren, weet men, zynmorsfig, gulzig, 

geil en lui; nu moet een Physiögnomicus 

letten, welk deel het een of ander te kennen 

geeft? vermits een Menfch, dit of dat deel, zeer 

overeenkomstig met een Verken kan hebben , die 

egter aan alle die Wangeaartheden niet onder¬ 

worpen zal wezen; en op die wyze, moet men 

onderzoeken, welke aan zekere byzondere Harts- 

togten eigen zyn ? — Gy bemerkt ligtelyk dat ik 

hier niet over de geheele Troniezweeming fpreek , 

maar flegts over een deel derzelve. 

Vr. Ja ik. En dus b. v. zal een Verkens 

neus of fnuit op een Menfchenhoofd zweemen- 

naar een Os , met Katöogen , Ezelsöo» 

ren 
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ren, en een Zwaanenhals , iets gemeen , van 

alle vyf hebben. 

A w. Juist,* en het zal een zeer lelyke Phyfi- 

ögnomie, en dus een Menfch van een zeer fleg- 

ten aart geeven. Dit dan nu betragt hebbende, 

moet men in de derde plaats komen tot de over¬ 

eenkomst tusfchen het gelaad der Menfchen, en 

dat der Dieren , en die wel te zaamen vergely- 

ken,en ze overweegen , om dus eindelyk die te. 

kenen onderfcheidenlyk te Ieeren kennen, wel* 

ke de anderen verwisfelen doen , en hunne kragt 

vermeerderen of verminderen. Om by VoorbeeU 

den te blyveri , die neffens Aftèkeningen , het 

kortste en beste onderwys in deeze Weetenfchap 

zyn: men weet en de ondervinding leert het, 

dat Dieren welke een ronde verheven neus heb¬ 

ben, hoogmoedig zyn; men ziet die Hoogmoed 

allerblykbaarst wanneer eenig Dier den fbryd be* 

gint met een ander Dier , en dat het geene ge* 

noegzaame kragten heeft om die uittevoeren ; 

welke Pasjie in Dapperheid verandert naar dat 

het foort van Dier is, gelykdusbet geene in een 

Lam hoogmoedigheid is, wederom in een Leeuw 

voor Dapperheid word gehouden; en wat in een 

Haan kloekmoedigheid is, is wreedheid in een 

Arend of Havik: dit verfchil, zelfs in het onder» 

fcheiden en benaamen van elkander aanverwan* 

te en egter onderfchillige eigenfchappen en nei- 

gingen, moet een Phyfiögnomist ook niet min¬ 

der 
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der gade flaan, om zig in de uitduidingen en be- 

fchryvingen niet te verwarren. Men noemt dat 

in onze Konst, de Ontwikkeling der Karakters , 

en dit is de groote helft van de Praktyk der Phy. 

fiögnomiekunde. 

Vr. Zyn die Affecten of Pasfi'ên dan ook zigt- 

baar op de Wezens der Dieren ? 

Aw. Zeer zeker, maar wy letten ’er niet op, 

Zy hebben ’er haar’ tékenen , haar’ trappen my 

Zelfs hebben de Hartstogten verfckillende uitwer* 

hingen mar mate van de verfcheidene aart der Koor. 

werpen die haar aandoen, zeide ik u , en dit heeft 

plaats zoo wel in Dier als Menfch : één éénige 

Hartstogt, yder Hartstogt werkt dus onderfchei- 

den; en yder Hartstogt drukt door verfchillende. 

geftaltenis, haare beweegingen uit by de een eg- 

ter meer als by de ander: want yder, zoo Menfch 

als Dier vormt op zyn wys zyn Hartstogt , en 

zoo ook zyne Wezenstrekken welke daar naar 

gefchikt zyn, en die Hartstogt te kennen geeven 

zoo ook zyne heblykheid in. denken of doen, en 

zyn geaartheid ,. humeur en gemoedsgeftel daar 

van afgeleid: alles op het Wezen gefchildert, door 

omtrekken , koloriet, liniën en penfeelftreeken. 

zoowel van Dier als Menfch door die wonder- 

baarclyke Natuur, van den Schepper,, alle We¬ 

zens ingeplant; die alles naar zyn aart gemaakt: 

heeft, en welke aart op de Aanzigten van alle die: 

Wezens zigtbaar 5 doch alleen voor den Wys. 

geer; 



PhyfiQgnomifche Catechismus. 225 

geer kenbaar en onderfcheidbaar zyn. — Nu ko- 

me ik van de Dieren , daar ik my zoo lang by 

opgehoüdeu heb, om dat de PhysiÖgnomie. 

kunde daar heur hoofdgrond van Ontleend^ 

wederom tot den Menfch op zig zelve, en tot de 

veranderingen welke zyn Ziel en Lighaams ver• 

ecniging(&e. bafis van onsgantfch Systhema) onder¬ 

gaan doornatuurlyke oorzaaken van buiten, waar 

toe myn zesde groNd uhet fpoor wyst. 

X X. A F D E E L I N G. 

V r. 1‘inner my zoo’tu gelieft, diezÈSD^ 

S2j grond. Welke is zy ? 

A w. Zy is gelegen in de verscheiden gewoone 

gangen die de Natuur met om Menfchen gaat; èrt 

deeze zyn Gerégelde, of Ongerégelde. 

Vr. Wat moet ik daar door verdaan? 

Aw. Menfch en Dier beiden , dit weet gy, 

zyn onderworpen aan de Natuur , gelyk de 

Natuur weder riari God. De Natuur , door 

Zyn alwyZe befchikking , doet oris gebooreri 

worden , werkt van de geboorte aan , in 

oris , doet ons opwasfen, geeft óns den leest, 

het vernuft , vermoogen en onvermoogen , 

fchoonheid en lelykheid, fterkheid en zwakheid, 

zoogt ons, voed ons op , vormt onze demi r 

Jd doet? 
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doet ons volkomen of gebrekkig volgroeijen, geeft 

ons vaardigheid of loomheid in de verfcheiden 

bewerkingen van ons Verftand of Lighaamsdee- 

len; doet ons door Ouderdom vervallen , en ein- 

delyk daar door , of door Ziekte , Zwakheid , 

door geweld of een toeval (terven. 

Vr. Zyn dit de gangen der Natuur, en zyn 

ze in de Kunst van gebruik ? 

A w. Wel van een zeer groot gebruik. Laat 

ons thans verder gaan. De Natuur nu werkt in 

de Menfchen, zoowel als in de Dieren allengs 

tot volkomenheid ; en dit punt zoo naa alsmoog- 

lyk is te bereiken , is haar oogmerk; wy zien 

dit aan de Opvoeding en Wasdom van den 

Menfch, die eindelyk door langheid van tyd vol¬ 

volmaakt, of voor het minst zoo verre volmaakt 

word, als zyn klasfe toelaat; zoo gefchied dat in zyn 

Lighaam, ’t welk (leeds in gróote en (lerkte toe¬ 

neemt, van de jeugd tot in de volgroeying toe, 

en even zoo ook in zyn geest en verlland, wel¬ 

ke allengs grooter , opgefcherpt en verbeterd 

worden: tien ponden gewigt (lillen wy eerst met 

moeite , en naderhand honderd en meer ponden 

met gemak; eenvoudige en gemeene dingen be* 

grypen wy eerst, en daarna komen wy zelfs met 

minder moeite tot de kennis van hooge zaaken. 

Niet anders gaat het ook met de Phyfiögnomie3 

met deeze zesde grond van dezelve, en zelfs met 

de geheele Leering en het onderwys van de Konst ? 

ge- 
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gelyk de Natuur , voortgaat by trappen , zoo 

gaat ook dc Kunstkennis by trappen ; zy fteunt 

op de Natuur, komt overeen met ons verlland 

en begrip, en is zoo een natuurJyke en wezenly* 

ke zaak als alle het geene is wat de alwyze Schep¬ 

per lighaamelyk gemaakt heeft: want de Konst 

is een navolgfter der Natuur’, en daarom, hoe 

meerder de Konst gelykenis heeft met het werk 

van de Natuur, en die naby komt, hoe meer die 

waardig is. Nit bevind men in alle werken der 

Natuur , dat die altyd by trappen tot derzel» 

ver volmaaktheid werden gebragt 5 en dat het 

geene wat eerst en fchielykst gemaakt word, het 

grofste, onvolkomenste en minst waardigste is 5 

en ’t welk dan ook in meerder overvloed gavonden 

word, gelyk in de Steenen de Kyën, het Mar* 

mer, Kristal, en den Diamant, by voorb. en in 

de Metaalen, het Lood, Tin, Yzer en Koper, dat ’er 

minder is en dat ook onzuiverer is dan Zilver en 

Goud, de verfynde, voikomene, en meerwaar¬ 

dige Metaalen wyl ze fchaars zyn f , — alles in 

eene 

f Hy, die deeze tvapswyze verbetering en. zuivering 

der Wezens begreep , zou de Leer der Quint Èsjènfm ('5e 

hoogste trap van zuivering) niet meer harsfenfchimmig, 

noch de zogenaamde Tranjmutatio Metallonm ,per L. P, 

voor onmooglyk houden; hy zou vinden, dat ’er zoowel- 

«en zaad van aanteeling in de Metaalen als Dieren of Plin¬ 

ten was: maar het is hier de plaats niet dsar verder vtn 

te fpresk^n. 
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eehe zeep naauwe gelykenis met onze Konst, en 

met derzelver Leerbeleed: want by trappen ko¬ 

men wy ook in dezelve ten toppunt; en niemand 

kan grondiglyk verftaan het geheel ten zy hy 

eerst begrype de leden of deelen, eerst moet men 

weeten de beginfelen, en zo nadert men dan tot 

de volkomenheid: daaröm heb ik dit hier in myn 

gantfch Onderwys alzins in *t oog gehou¬ 

den. 

V r. Welke zyn die deelen ? hoe fchift men 

die ? waarin beftaan ze ? 

Aw- De werking der Natuur heefc verfchei- 

den leeden of deelen, en deeze zyn ten opzigte 

Van den Menfch, de verfcheiden gangen die zy met 

hem gaat; en weder deeze zyn, zeide ik u, gere¬ 

geld of ongerégeld. Gerégelde zyn zulken welke een 

vasten loop hebben en nooit misfen , i gelyk op- 

wasfen , vormen, ontvormen enz. want de 

Menfch word geboren om te fterven , en hy 

houd niet op te leeven en beweegen , van zyn aan¬ 

begin tot die ouderdom dat de dood hem ont¬ 

bind: en die gerégelde werkingen, graveerenvan 

die werking de bepaalde tékenen in onze Aange- 

zigten en gantfehen vorm. Ongerégelde zyn de 

zodanigen die wel eens misfen, en geen zekeren 

loop houden, gelyk daar is Volgroeijng, Ziek¬ 

te , en Ouderdom by voorbeeld, deeze graveeren 

wel de kenmerken daar van in onze Aangezig- 

ten? maar doen het onbepaald en fleeds verande» 
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rende. Het eerste kan men, zyn gezigt van het 

Aardfche tot het Hemelfche verheffende , ver- 

gelyken by den loop der vaste darren ; en het 

andere by dien der Planeeten of Dwaaldar- 

ren. 

Vr. Wat nut geeft ons de betragting van dee, 

zen zesden Grondrégel ? 

A w. Dat wy volgens denzelven, den Menfch 

naar de Natuur, volkomen kennen. Een Phyfi. 

ognomiekundige moet dan uit al het voorgaande 

wel onderfcheiden en betragten ’s Menfchen on, 

veranderlyken, en zyn veranderlyken Jiaat. Zyn 

onveranderlyke daat , is die welke gevormt is 

naar de gangen der gerégelde Natuur; en zyn 

veranderlyke , derhalven is ongerégeld , houd 

geen’ vasten loop, treft fomwylen in, en fom- 

wylen niet : gelyk alle Menfchen niet groot , 

fchoon , volwasfen , welgevormd , ziek, 

zwak, of oud worden. 

Vr. Hoe pnderfcheide ik zulks in de Kunst? 

Deeze Leer, is my nog zeer nieuw! 

Aw. Die Tékenen welke ik bepaald noem y 

zyn onveranderlyk het gantfche Leeven van den 

Menfch door, om dat de Natuur hier zéker werkt 

volgens vaste régelen : maar men moet weeten, 

dat in deezen overanderlyken daat, worden ge¬ 

vonden trappen zoo als in de geheele Natuur , 

gelyk wy daadlyk betoogden : dus kan men van 

een endenzelfden Menfch op den eenen tydmeer 

P 3 zeg- 
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zeggen dat hy deeze of geene natuur of aart be¬ 

zit dan op een’ anderen tyd, hoewel hy om zoo 

te fpreeken zyn 'natuur eigenlyk niet verandert, 

wel zyn leven en hebbelykheden, want zyn le¬ 

ven zelfisdegeduurige veranderlykheid ; en van 

daar het fpreekwoord niets yeranderlykef dan de 

Menfch. Zoo wasfen wy allen op, verkrygen 

een geflalte, gebruiken ons verfland, onze kragt, 

zintuigen, Hem enz. maar doen dat alles in zeer 

onderfcheiden manieren, en hier in zyn wy ver* 

anderlyk: doch, dat wy opwasfen , een vorm, 

verfland, kragten enz, hebben , zyn onveran- 

derlyke Wetten van de Natuur. 

V r. Kunnen wy ook van eene natuur over¬ 

gaan tot een andere natuur? 

A w. Zekerlyk. Onze natuur is veranderlyk; 

en van die veranderingen ontflaan de ongerégelde 

Tékenen in onze Aangezigten, welke die ver¬ 

anderingen aanwyzen ,r telkens wanneer ze ge¬ 

leideden, ‘ Wy worden alle geboren met een ze¬ 

kere aart, yder afzonderlyk van zyn medemenfeh ; 

die wy (1) of veranderen , of die (2} in ons 

verandert word buiten ons, ’t zy dan tot ver¬ 

betering of vcrflimmcring, of die wy (3) ont¬ 

veinzen $e bezitten , wanneer wy onze natuur 

bedekken, en ons anders tocnen dan wy zyn : 

boe wel wy daar door onze aangeboren aart en 

geneigtheid wczcnlyk en in der daad niet veran¬ 

deren, ten zy dat vermaskeren in ons zodanig tot 

eene 



Phyjiögnomifche Catechismus. 231 

eene hebbelykheid worde , dat wy daar door 

ongevoelig ons zei ven veranderen. Alle die ken¬ 

merken in onze Geftalte en Vorm nu, in onze 

aart van beweegen , en byzonder in ons Aan- 

fchyn, endeszelfskouleurj gladheid, rompelig- 

heid en verdere zigtbaare hoedanigheden, moet een 

PhysiÖgnomicus hier fcherpzinnig gadellaan: 

niet enkellyk om ymands tegenwoordige natuur 

en geaartheid uit de figuur en de trekken van zyn 

Wezen te kennen, maar ook om te weeten of 

die hem aangeboren, dan in hem verandert is; en 

ofhy die wezenlyk toont gelyk die is, dan ze veinst 

of ontveinst. Hy moet kunnen zien , zelfs of 

ymand een andere natuur heeft aangenomen: en in 

dit opzigt , beging de Aanzigtskenner die van 

Socrates oordeelde , eenmisflag, ten mins¬ 

ten hy moet niet tot het hoogste van de Kunst 

gekomen zyn, wanneer hy enkeld zyn aangebo- 

ren- en niet zyn verbeterden aart zeide , die hy 

natuurlyk nog duidelyker had behooren te zien 

dan de eerste , want hy zag het tegenwoordig 

Aanzigtsgeflel van dien Wysgeer zoo als het toen* 

maals was in dcsfelfs verbeterde zetting; hy zag 

het niet zoo als het voor jaaren was geweest, toen 

Socrates nog een boos Menfch, een Onver¬ 

laat en Wellustige was — hy bereikte dan het 

toppunt van deeze Kunst niet: eerder had hy zyn 

hervormde toeftand moeten zien dan dat laatste, 

doch hier fprak hy mets van. 

P 4 V*. 
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V r. Op welke wyzen tog neemen wy eene 

andere natuur aan, of anders veranderen wy ons, 

en worden wy verandert? — Want hoe bet 

Menfchdom in hét algemeen (3) veinst en ont¬ 

veinst, weetik, en heb dat tot mynfchade genoeg 

moeten leeren» 

A vv. Dat is te zeggen door ondervinding van 

qgteren; dewyl, om het ook van voor en te wee» 

ten ’t we|k ons voor zulke fchadelydingen be- 

waarenzou, ééniglykdeezeKonst dient, en daar 

wist gy toen mooglyk nog niets af. Maar om u 

op uw vraag te dienen; jaaren, gewoontens, 

jampfpoeden, ziektens , fraerten , veranderde 

bezigheden , een hooger ftaat, omgang met zeke¬ 

re lieden, zorg en kommer, verdriet, enz. ver¬ 

anderen onze natuur op die beide wyzen; en zoo 

dan ooit tefFens onze Aangezigten. Een goed¬ 

hartig Menfch verandert in eenen wreveligen door 

hetgevoel van aanhoudende fmerten, of het duur¬ 

zaam kpaagen eener fvwaal geiyk Borstziekte , 

ïeering enz. Een nederig Menfch word een 

hoogmoedige door het éénsklaps grootwordenin 

de Waereld , rampfpoeden, kommeren verdriet, 

yernederigen ymand, maaken hem neerflagtig, 

blode, verzuft, en maaken zelfs de Wyzen wel eens 

dol; de omgang met wie en hoe, de kring daar wy 

hier op Aarde in geplaatst zyn , en de toenee. 

mende jaaren inzonderheid, veranderen onze Na¬ 

tuur en Geitel aanmerkiyk. — En naar dat alles 

verandert ook ons Wezen. Vki, 
V • 'fc • * > . . v .< 
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XX Ie. AFDEELING. 

Vr. f^Fyn depze opgenoemde , alle de 

£-J Hoofdveranderingen welke de Na¬ 

tuur in ons werkt ? 

A w, Neen : want zoo zyn ’er ten opzigte 

van ons Menfchen , veranderingen die wy 

algemeene noemen, en die in zekere betrekking 

gerégeld en ongerégeld , bepaald en onbepaald 

zyn, gelyk by voorb. daar ik van fpreek , onze 

toeneemende Jaaren. Elk weet dat wy met de Jaa- 

ren veranderen ; voorzigtiger, ernftiger, ftroever 

en bedaarder worden : en ook dat ons Wezen 

ernftiger, en ftroever ftaat, en datwyin meest 

al ons Gelaad een ftyver en bedaarder houding 

aanneemen; hier uit nu ontftaan voor een aan* 

vanger in de Physiönomiekunde, regel* 

regt betreklyktot deeze van ons gelegde zesde 

grond, even zoo veele Karakters als Phyfique 

Variatïèn. 

V r. Nu, en welke zyn de zulken ? 

A w. Wy kunnen die tot deeze vier hoofdzaa* 

kelyke Waarneemingen brengen; tot deLeeftyd, 

(2) de Saizoenen (3) deLuchtftreeken, en (4) 

tot' de Landiiarten. Vooreerst wat onzen Leeftyd 

of Ouderdom betreft: hier omtrent zyn de ge- 

Woone gaqgen welke de Natuur met ons houd., 

P 5 



‘234 Pkyfiógmmifche Catechismus. 

deezen,I dat de Jeugdelyke (land of jonge lieden 

van natnuren zyn warm en vogtig, en uit dien 

hoofde zoo als HoraTius die befchryft: 

Een eerst aankomeling, nu eindlyk van ’t bedil 

En de onderdaanigheid zyns Pedagoogs ontflaagen, 

Is graag in ’t veld; heeft zin in ’t visfchen, vliegen, 
jaagen, 

Is buigelyk als wafch, tot ondeugd; en word kwaad 

Als hem een wyzer tot de deugd, en’t weldoenraadt; 

Bezorgt zyn oorbaar traag » als Hond hem niet ts 

vreezen 

Voor de ouden dag ; en acht het geld geen’ waar 

te wezen. 

Is trots; in alles maakt hy gading; maar, zoo dra 

Hy’t lang gehoopte heeft, taalt hy ’er nietmeêrnaa. 

Welke zaamenftemt met het Bloedryk Tempera- 

ment. 

II De Middenstand , of manbaare lieden, 

zyn warm en droog; van aart minder los , min¬ 

der blygeestig, meer bedaart en beftendig, ern- 

fbig en toornig ; of zoo als die Dichter de Zee- 

den der rype Jaaren befchryft; 

Een man die zyn verftand en jaaren heeft, wiens! zinnen 

’t Gewoonlyktydverdryf der Jeugd niet meer beminnen , 

Zoekt geld, en vrienden aan te kweeken, doelt op (laat, 

En aanzien; wagt zig wel, dathy niet aan en (laat 

Eet geen hem ligtlyk zou berouwen naa ’t volenden. 

Overeenkomende met het Galdgtig Tempera- 

ment. 
lil De Jlaat des Ouder doms, droog en koud, 

uit 
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uit welke gefteltenis voortkoomt, de geemelyk- 

heid, klaagzugt, te onvreedenheid, inhaalig- 

heid , en traagheid 5 of volgens Horatius: 

Veel ongemak omringt den Ouden, vedelenden 

Verteeren hem; hetzy hyaltydfpaart, en ’t goed 

Niet durft gebruiken , ’t geen hy gaêrt in overvloed. 

Schroomvallig, Tuffende, en een knorrepot; een pryzer 

Zynskinderlykentyds, als was men toen veel wyzer, 

Èen, dien men ’t nooit van pas kan maaken ; die de Jeugd 

Gertadelyk beftrafc, en.haat vermaak en vreugd. 

Hoe at. de Art. Poet. 

öelyk aan het Zwartgallig en het Waterig 

Temperament. 

Met één woord” het opgaan van onzen 

tyd baart ons gemak en bJydfchap , het af¬ 

klimmen ongemak en droefheid ; en het mid¬ 

den is een mengfel van beiden. 

Dit is nu voorzoo verre de jaaren betreft. Zy 

alléén brengen de grootste veranderingen in onr 

ze Troniën te weeg, en zoo vervolgens ook in on¬ 

ze geitellen, kragten, vorming en verftyving vai\ 

leden; aart en inborst, waar vandeAanzigtsrim- 

pels , en de vastere en zigtbaarder Spieren zoo ge* 

trouwe tolken zyn wanneer wy oud worden. 

Vr. Ja maardeeze afneeming van kragten en 

vermoogens, deeze verftyving en zetting heeft 

alleen plaats by die afklimming? denk ik. 

Aw. By de meesten ja , maar niet by allen. 

In een Kind is alles zagt , teder, ledig, en on- 

merk. 
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merkbaar, wac de fchors aangaat; de Ziel is ook 

zoodanig, en wat de denktrant aangaat, die is 

even zwak en ledig. Van Jaar tot Jaar worden 

de trekken van zyn Wezen, en in gelyken van 

zyn Karakter duideiyker : zyn geaartheid ook 

veranderd daar na , met het beloop en de trek¬ 

ken teffens van dat Wezen; alles word meer fpree- 

kend, en min zagt en teer. 

Vr. Ach dat alle Ouders hier agt op gaven! 

welk een verlustigende befpiegeling voor hen 5 

en hoe leerryk , hoe nuttig! Op die wyze 

zou elk Vader ligt Gedaantekbnner 

kunnen worden zonder veel andere üudie of be- 

kwaammaaking, noodig te hebben. Zoo ik ooit 

huuw, en Kinderen voorbreng, ik verzekert! 

ik zal ’er van hun tederfte Jaaren af, myne op¬ 

merking over maaken : ik zal hen met vermaak 

daaglyks zien hun Karakter veranderen, en van 

tyd tot tyd ook zoo hunne Wezenstrekken zien 

veranderen, altoos in eengerégelden voortgang, 

en aan elkanderen gelyk. — en zie daar het denk¬ 

beeld tot een nieuw Plan van Opvoeding 1 dooF 

een verftandige leiding kunnen Ouders immers 

de Karakters in derzelver Kinderen verbéteren, 

en dan zoo ook hunne Wezenstrekken verede¬ 

len, en hun fchoon vermeerderen : wanneer in 

ryper jaaren, die beiden , dus in ééns gevormt 

dan onveranderJyk bly ven, zelfs wanneer de Jon¬ 
ge. 
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geling nu een man geworden is, tot in de af klim¬ 

mende Jaaren toe, of de {laat des Oüderdoms , 

wanneer de Wezensrimpeling , dan de Gelaads* 

tolk is der beenderenverharding , der ledenver- 

verflyving, der vermoogensvermindering , en 

zoo van de Temperamentsverandefing die dan 

ook veranderende Geaartheden baart, overilaan- 

de tot het Tuffende en traage, het ernftige en 

geemelyke. Maar welk voordeel doet men in 

onze Konst eigenlyk met deeze kennis? 

Aw. Gy ziet hoe ons Aangezigt verfchillend 

gefield is naar de trap van jaaren welken wy be¬ 

reiken ; en dan zoo ook onze inborst en denk¬ 

trant. Gy moet dan weeten, wat Ouderdom üw 

voorwerp van befchoüwing bereikt % welk gy 

PhyfiÖgnomicé zult betragten: en daar na moet 

gy de verflerking of verzwakking van zyn Tem¬ 

perament uitvinden; tot een voorbeeld: gy zaagt 

een Amerikaan, van Portugeefche Oudersgeboo- 

ren, in den middenfland van zyn leeven, die is 

aller zekerst bruinrood van verwe en in den hoog- 

stentrap Galagtig,* want zie daar alles by een om 

hem dat toppunt van Temperament te geeven — 

op deeze wyze moet gy over allen, in overeen• 

komjlen en Jlryden uwe Combinatiën maaken; en 

zoozalymand van een Zwartgallige en Waterige 

bloedmenging, in zyn Ouderdom, oneindig knor» 

liger en ongemaklyker, ontevreedener en flug- 

ger 
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ger zyn dan den Songuinus of Pletoricus enz. En 

dan eindelyk is die kennis (omgekeerd) zeer 

noodwendig om uit ymands Aanzien engezigt, 

zyn jaaren of Ouderdom te raamen, om ons in 

ons oordeel daar naa te gedraagen. 

Vr. Zyn ’er nog meer dingen dan de jaa¬ 

ren welke ymands Temperament en Karakter 

veranderen ? 

A w. O Ja verfcheiden, gelyk de wyze van op¬ 

voeding , de leeftrant, de ftand, de omgangde heb- 

lykheden enz.zeide ik u en die alzo ook ons Gelaad 

veranderen, en onze aart mede, wylze gelyklyk 

invloed op Lighaam en Ziel hebben : doch dee« 

ze behooren niet tot de hoofdfoorten. Zien wy 

nu vervolgens voor het tweede, welke veranderin¬ 

gen ook dejAARSTYDEN (’Saifoen&é) volgens 

den loop der Natuur in ons te weeg brengen: 

Volgens de leeringen van onzen Meester Hr- 

pocRATEsf maakt de Lente den Menfch in het 

algemeen , meer bloedryk : dus lugthartiger , 

vrolyker , wellustige!*; de Zomer baart meer gal; 

dus maakt zy den Menfch oploopender, ernfti- 

ger, minder onmaatig; in den Herfst is die ga! 

meer verdroogt, en eenigermaate verzengt, wy 

geraaken overlaaden in ’t algemeen gerékent van 

grove, aardagtige , drooge en koude vogtighe- 

den: deeze veröorzaaken dat de Menfch getem¬ 

perd 

t Hjpoc&at. Lil. de nat urn Humantf. 
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perd vrolyk en driftig , wellustig en gefnaatigd 

is; eindelyktle Winter doet ons overvïoeijen van 

waterige humeuren, die koud en taai zyn : de 

omloop van bloed en overige vogten, istraager, 

wy hebben minder warmte , onze driften zyn 

koelder ; en die aannadering die ’er in ons is 

tusfchen de eenigermaate overëenkomende wer¬ 

king van Lente en Herfst, op onze Lighaamen , 

Bloed en Gal, Denkbeelden en Geaartheden, die 

verwyderingen ftryd wederöm in ons,is ’er tus. 

fchen de zoo zeer verfchillende uitwerkingen van 

den Zomer, en van den Winter op onze Vogten, 

die magtige, en geheel van den anderen onder- 

fcheiden Veranderingen in onze Menfchelyke na¬ 

tuur te weeg brengen.— De Phyfiögnomist moet 
dit al mede wel in ’t oog houden , ymands Geboorte- 

faifoen weecen , en ook het tegenwoordige in ’t 

welk hy hem beoordeelt. 
Nu koomt voor het derde in aanmerking het 

Lugtgestel ('Ciimaat) immers dat ook dit 

den Menfch zeer onderfcheidtin kleur, geftalte, 

grootheid, Wezensvorm — en alzo ook in ge* 

aartheid ,gemoedsgeftel en Karakter, bemerkt een 

yder, fpreekt en volgt van zelve ; en dat zulks 

zoo wel in Verplaatzing veranderingen in hem 

veroorzaakt, als hem verandert naar de Paats 

is, leerde ons diezelfde Hipocrates reeds, 

als hy zeide: ** hoedanig de Lugt is, zodanig zyn 

„ ook de natuurlyke humeuren en geesten §. 5 
Waar 

5 Hipocsat. LH. é Af re, Loei: en Aqws, 
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Waar van ook, ten opzigte van de Verplaats 

'zing dit Vaersje by een van onze Hoofddichters. 

Verandering van Land , verwisfefing van zwie» 

ren; 

Verandering Van Lugt i vëründriflg van manié* 

* ren. 

Zonder hier van de Artzen te fpreeken, die 

in verfcheiden Ziektens raad geeven aan hunne 

Lyders om van Lugt te veranderen tër gènee. 
zing: uit welk alles op te maaken is , hoeveel in¬ 

vloed het Lugtgeftel op ons heeft, en wat ver¬ 

andering het in onze geaartheden baart, kenbaar 

wederom in die kunstfpiegel ons Aangezigt, die 

alleen in het vertrekken of verfchikken van kou- 

leur, en aart én manieren, zelfs dat toont voor 

Onkundigen m deeze Weetehfchap. Naar de 

plaats is, naamlyk het Geboorteclimaat, óf het 

verplaatste Woongewest, is de eene Menfch ook 

geheel anders dan den andere , üiterïyk; en al¬ 

zo ook innerlyk. 
V r. Komen die onderfcheidingcn hier ook 

al te pas? 

Aw. Noodwendig: vooral om ze van andere 

kentekens te fchiften; en op deeze Waarneeming 

moet een Phyfiögnomicüs ook wël inzonderheid 

letten; op dat hy uit kouleur, Wezenstrekken, 

eogen, hair, maakfel van fommige AanZigtsdee« 

len, charakterestike lynen, evenredigheden van 

deeze öf geené Lighaamspartyën en derzelver 

höü* 



Phyfiognomifcke Catechismus. 241 

houding en aait van beweegen niet ilegts raameh 

maar voorzeker vveetenraag, van welk eene Lugt- 

ofLandaartdeperfoonisdie hy voor heeft; en dat 

hy diezelfde tekens van kouleur , Aanzigtstrèk- 

ken, charakterescike lynen enz. wel onderfchei- 

de van andere gelyke,die geene natiekenmerkeii 

zyn; want meer als een Indiaan heeft een inge¬ 

drukte neus, meer dan Engelfchen hebben plat¬ 

te Wezens, meer dan Italiaanen draagen zwart 

hair enz- 

V r. Maakt de Lugt alléén die verfchillende 

uitwerkfelen ? brengt zy alléén die menigerlei 

Veranderingen in den Menfch te weeg?, 

Atw. Niet zy alléén , maar ook de Zon , de 

Dampkring, Bergen en Mynen j Poelen en Moe- 

rasfen Bollchenenz. wier uitdampingen, Climaat en 

Lugtgeftel , veel veranderen ; en voorts het 

voedfel dat wy genieten; het beroep dat men in 

zulk een Land doet, gelyk in een ’t zelfde Land 
de Bergwerkers ’er gantfch anders uitzien , dan9 

dc Tuinders, de Kleêrenmakersdan de Schippers 

enz. Veel doet het ’er toe in yder Land, ten 

aanzien van onze gezondheid, kragt, vlugheid, 

aart en zeeden, (maar daar het hier op aankomt, 

in verw gedaante, hair, Liniamenten en andere 

Sigmdta onzer Konst waar uit wy oordeelen ,) 

of ymand veel of weinig en welke Lugt hy ina¬ 

demt, waar naar alle die tekenen inderdaad meer 

Q oi 



242 PhyjTSgmmifchs Catechismus. 

of min 5 en eenige wel zeer aanmerkelyke Veran¬ 

deringen ondergaan. 

XXII*. AFDEELING. 

Vr. ^TIT/at heeft een Physiögnomie- 

W k u n d i g e uit de Nati önaale Ka • 

rakters te leeren ? want naar ik bemerk zult gy 

daar toe overltappen. 

A w. Zooveel als uit al het andere; meer dan 

gy denkt. Hy leert het onderlcheid opmaaken 

tusfchen Menfch en Menfch, hy leert dat nog 

meer , hy leert het kennelyk opmaaken. Let 

eens, op de onderfcheiden merktékenen flegts van 

de Zuidelyke en Oosfterfche, metdeNoordfche 

Volken, die ik u, hier vóór deed opmerken §. — 

En om van de hoofdfoorten te beginnen, bepaal 

uw oplettendheid eens tot de Europeaanen : in 

«het algemeen zyn zy blank van vel, lyvig, en 

vrolyk van geitel, geelagtig van hair en mee- 

rendeels blaauw vanoogen; hun aart is meer dan 

de Volkeren van andere Waerelddeelen , ver¬ 

nuftig, bekwaam tot Uitvindingen, maar met 

een wispeltuurig. De Afiaanen vallen groot, bruin 

van vel, fraai van leeden, zwart van hair, en graauw 

van 

§ Bladz. 17Ö* 
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van oogen; zy zyn Breng van aart, beminnen 

de pragt en prael , maar zyn trots , vaclzig 

en geldgierig. De Amerikaanen zyn door¬ 

gaans rood van huid , regt van geftalte , zwart 

en dik van hair, kloek van Aangezigt maar fproe- 

tig) wyd van neusgaten, en baardeloos van kin $ 

derzelver aart is hardnekkig maar ook vrolyk, 

en driftig. De Afrikaanen zyn meest zwart maar 

zagt van huid, met zwart gekronkelt Wollig hair, 

dikke lippen, en platte opftaande neuzen; van 

aart zyn zy boos, lui, enagteloos, onbefchaafd 

en wreed, zeer naby aan de Wilden komen* 

de. 

Vr. Deeze rangfchikking komt weinig over¬ 

een met de Aardrykskundige orde van befchry- 

ven —— en nu. de Wilde Mehfchen? 

A w. Ik heb de Gelaadkundige orde gebruikt ;eii 

\ran de beste en befchaafdste beginnende, ben ik 

zoo tot de mindere, en tot de allerflegtste naast < 

by aan de Wilden komende, afgeklommen: wel¬ 

ke Wilden wederom zeer naby aan de Beesten 

komen, — zy zyn ’er, meer dan in één Wae- 

relddeel , zy hebben ’er alle overéénkomst me¬ 

de , Baan geheel geen of niet dan een zeer ver¬ 

ward geluid, zyn ruighairig over ’t gantfche 

Lighaam, gaan op handen en voeten, en heb¬ 

ben dierlyke manieren en zeeden. 

V r. Dus dan met regt zeer naa aan de Bees- 
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ten paaiende. Zie daar weder een nieuw be- 

wys voor de Dierenzweeming. Welk een on* 

derfcheid van Geaartheden, in deeze, of in gee- 

ne Waereldbewooners S vak ’er niet meer over 

hun Karakter te zeggen ? 

Avv. Nog zeer veel, maar ik fchets flegts. Ik 

heb u alléén derzelver Uitzonderingen willen aan* 

toonen; andere heblykheden en onheblykheden, 

hebben alle, voor het overige met elkander gemeen. 

Maar het is zeer opmerklyk, dat die verdeeling 

zig zoo juist fchikt naar den rang der Geaarthe* 

den: geef eens agt op het geen ik u daar van 

hier vóór zeide f, vergelyk elks aart daar by, en 

gy zult bevinden dat de Europeaan meer bloedryk 

van Temperament, de Afiaan zwartgallig , de 

Amerikaan galagtig , en de Afrikaan waterig van 

Temperament is. Lieden nu onder alle Natiën, 

welke meest op het uiterlyke van een deezer zwee- 

men, zullen ook over het algemeen vangelykeen 

Gemoedsgeftel zyn: en dit is een der voornaam- 

fie nuttigheden, welke een Fhyfiögnomist, in 

zyne opmerkingen uit de Natiezweeming trekken 

kan. Alle deeze Menfchen, de Wilden uitge¬ 

nomen, zyn met verfland begaafd, en redenee- 

ren: en alle derzelver hier gekenmerkte onder- 

fcheidingen, fpruiten flegts uit de Lugtftreek waar. 

' onder en het Land waar in zy geboren zyn, en dan 

wei- 

| Blaciz. 42. 
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weiders uit derzelver verfchillende oefeningen en 

voedfels; waar naa dan ook hunne Leefwyzen 

en Zeeden verfchillen, kenbaar gelyk alle andere, 

op derzelver Aangezigten, in het hair, in de kleur 

van de huid, in de oogen, neuzen enz. — Ko* 

men wy nu tot de mindere foorten van Natie- 

zweemingen, uit deezen afgeleid. — Blyven wy 

egter om niet te ver te loopen , by de Europe¬ 

aan en. 
V r. Wel nu , wat heeft een Pbyfiögnomist 

daaromtrent op te merken ? 

A w. Dat hy tot zyn byzondere beoefening,van 

die karakters welke ik u hier fchetzen zal, een 

Lystin zyn geheugen maake, en dat hy ze zig 

vertégenwoordige telkens wanneer hy Phyfiög- 

nomizeert. Zy dienen hem tot tweederlei ge¬ 

bruik: It. om den den Menfch welken hy be- 

fchouwd, daadlyk met één oogöpflag te onder¬ 

kennen, van watLandaart hyzy; enten Ile.om 

in ymand de betrekking te ontdekken welke hy 

heeft tot deeze of geene Landaart , zonder tod 

dezelve te behooren: om dan vervolgens zoo uit 

het eene, als andere, van het Lighaams en Ziels- 

geitel te oordeelen. In die Natiönaale onder- 

fcheidingen , nu moet men om naauwkeurig te 

zyn, alle de gronden en gemeene plaatzenderPhy- 

liögnomiekunde doorloopen en aanwenden. 

Hoofdzaaklyk evenwel kan men op de Propor¬ 

tie , het maakfel, en de verwe letten — men heeft 

Q 3 wel 
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wel meer waar te neemen ; doch dat alles Iaat 

zig zoo niet zeggen of befchryven, zonder zeer 

omftandig te worden en zig in veele zaaken in te 

wikkelen. 

Vr. O Van welk een uitbreiding is deeze Wee» 

tenfchap in al haar deelen ! hoe verder ik- in de¬ 
zelve koora , hoe meer ik haar gewigt ge» 

voel. Waar zult gy met uwe onderfcheidingen 

beginnen ? 
A w. By de gemaatigdste Landen, en die wel» 

ke de beste Menfchen opléveren: ik zal daar in 

de zoo even gebruikte rangfchikking van Getem* 

perdheden volgen. Maar ik kan uyder Natie niet 

meer dan aanstippen. BeginnenwymetdenDuit- 

fchcr: die is doorgaans blank van vel, fchoon 

en mannelyk van Lighaam , langzaam en fors 

van fpraak; van aart moedig maar hardnekkig, 

beraaden maar koel. De Hollander — door zoo- 

yeele vreemde Natiën onder ons, is al te vermengd 

van Karakter om hem in één pennetrek te be- 

fchryven: zyn Lighaam, en ookzyn Ziel, zoo¬ 

wel als zyn klederdragt en opfchik, heeft iets 

van alle Landaarten. De Batavieren zyn uitge¬ 

storven , en met de geboorte van het Koopbe- 

lang, de Baatzugt en de daar uit fpruitendeover¬ 

daad, ook te gelyk de oude , eenvoudige, eer- 

lyke en getrouwe Hollander; zyn aart is meelt flug, 

onherbergzaam, doch Vreepidelinglievpnd, en — 
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Vr. Uw fchildery is niet vleiend , maar het 

is getroffen, en naar waarheid. Wie volgt thans? 

Aw. De Engellander: deeze is fchoon in Man, 

en in Vrouw, daar de Duitfche en de Holland- 

fche Vrouwen op dit laatste dien rqem niet heb. 

ben te draagen ,* hy is flaatig van Wezen , effen 

en geftrekt, Iterk en gedrongen van Lyf, iets 

meer bruin. Zyn Hoofdkarakter is veragting 

voor alle andere Natiën, en liefde tot zig zelf: 

dat in hem zoo natuurlyk is,als regt het tegenge- 

ftelde is in de onze; voorts is zyn aart diepden. 

kend maar eigenwys, moedig maar wreed, mis¬ 

trouwend, diefagtig, fier, hardnekkig, en zon¬ 

der befluit in zyn beraading. De Franfchman, 

is meer bevallig van opzigt dan fchoon; nog brui¬ 

ner van verw, ras van ipraak, en beweeging, 

van aart is hy lugthartig maar ook wispelcuurig, 

fchielykvanonderneeming, ligtvaerdig in trouw 

en liefde, meer vernuftig dan verftandig. De 

Italiaan, is fchoon en kloek van geftalte, nog 

meer bruin van vel, meest zwart van hair en 

oogen; zyn aart is loos maar verraaderlyk, meer 

trouw voor zig zelve dan voor anderen, fpitsvin- 

nig en fchrander met een bedekte bezadigdheid; 

alles zoo kenbaar in zyn Aangezigt, De Span¬ 

jaard , is zwart bruin van verwe , hard van hair, 

zwaar van ftem, lelyk van oog, bars en laatdun¬ 

kend, maar dom van geland; van aart is hy be* 

drieglykj ontrouw in zyn woord, deftig maar 

Q 4 wraakt 
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wraakgierig , diepzinnig maar bygeloovig , Uil 

maar vol verborgen aanflagen, zwetzende, trots 

lui, en zoo als P a u l u s de Kretenzers befchreef: 

ieugendgtig, kwaads Beesten en luie buiken f 

V r. Zié daar alles by een » en ook in de ge- 

wyde bladeren een zweemfel beide van de Natie- 

zweeming en van de Dierenzweeming. Paulus was 

dan ook reeds een Nationaal Karakter befchry- 

ver. — Nu de Noordelyke Natiën? deDeenen, 

Zweeden enz. > 

Aw. Die vind gy hier vóór reeds getékend, 

en hun Karakter gefchetst met één pennetrek *, 
Wy hebben het by dit zestal willen Iaaten. Een 

Phyfiögnomicus, die, by zig zelve te oefenen, 

ook hier in verder moet gaan, moet de Werken 

koopen welke daar weiders, over handelen § ;en 

hy dient zulks wel te doen in alle de klaffen van 
Weetenfchap tot deeze ééne Weetenfchap be¬ 

hoor en ue, zoo hy zig volmaaken wil; en zon* 

der die uitgebreide Studie, by de Kunst der Ph^- 

fiögnömie te voegen, die zig ’er onaffcheidelyk 

aan 

f Tit, t. v, ï2. 
* Zie Blad?,. 177 en 

§ GeSyk daar'is de Aart der Volkeren , bevattende de Ka¬ 

rakters van de meeste lewoonderen der Waereld, 1700 te Lei' 

den by C. v. Hoogeveen Jr. uitgegeeven ; en Befchouwing. 

Van den Aart en Inborst der beroemdste Volkeren in Europa, te 

Am ft. by de Erven Houttuin 1773 in gr- ivo. 

I 
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aan verknogt, moet hy zig nooit verbeelden 
een groot Gelaadkenner te zullen worden. 

Vr. Maar over ons Hollanders, over onze ei¬ 

gen Landgenooten zyt gy allerkortst geweest! 

A w. Ik heb 11 met één woord gezegd dat die 

allerlei Landaarten aanneemen; en om u van de 

Kroostzweeming teffens met de Natiezweeming een 

denkbeeld te geeven , let onder onsmaareensop 

Kinderen uit Duitfche , Engelfche, Franfche, 

Italiaanfche of Spaanfche Ouderen gebooren , 

die zelfs zullen veel, en ook weder deeze hun¬ 

ne Kinderen ja Kindskinderen iets van de gedaan¬ 

te en vooral ook van de fsjatiönaalen aart der 

Duitfchers, Engelfchen enz. hebben: maar zyn 

die Huwelyken geheel vermengd, dan begint zig 

de Natipehyfiögnomie geheel te verliezen, en 

word onnaganglyk* Anders is dit onderfcheid 

kenmerklykin alle Landen hoe klein ook, en zelfs 

in de Steden. Zoo vind men Burgers die zig vry 

kenbaar onderfcheiden van Burgers zelfs van na- 

buurige Steden, niet flegts in houding en ma¬ 

nieren , fpraak, lengte en gellalte; maar zelfs 

in Phyfiögnomiën. In grootheid, kleinheid, grof- 

He en fynte, gebaarden , driften en heblykhe- 

den , is zulks egter meergemeen. 

Vr. En dan ook in fchoon en wanftallig ? —■ 
P rykdom van Phyfiögnomifche Waarheden 1 —1 

9 5 En 
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En van daar dan ook de onderfcheiden Gemoeds* 

geitellen ? 

Aw. Onbetwistbaar. Alles volgens eeuwige 

Natuurwetten. Zoo waren de Abderiten by de 

Ouden, en by de laateren de Grieken in ’t ge. 

meen zeer vermaard voor fchoon , en de Scyten 

enSermaaten voor affchuwelyk lelyk, de Romei¬ 

nen voor kloeken deoude Scotten-voor klein en bui« 

tig. Alle welke eigenfchappen van Geftaltens , 

en zoo ook van Geaartheden welke deeze altoos 

volgen , door vermenging van zulke, van on¬ 

derfcheiden en ongelyke Landaarten, zig dan af- 

wisfelen , verbasteren , en de Kroostzweeming 

der Natiën vervolgens onkenbaar maaken. — 

Eindelyk, om die Natiezweeming volkomen te be- 

grypen: gaa maar eens op onze Beurs, zie ’er 

verfcheiden Landaarten by elkander liaan, hoe 

kennelyk zullen zy alle, en zullen dehoofdfoor- 

ten zig van elkander onderfcheiden! Zie hiinfta» 

tuur of Lighaamsvormen Proportie, maakfelvan 

Ledemaaten, kleur enz. ja, wat zegge ik? be- 

fchouw alléén hun Aangezigt, daar zig beide 

Lighaam en Ziel op ééns in vertoond; welk een ver- 

fchil tusfchen een Deen en een Spanjaard by voorb. 

of tusfchen een Hollander en een Italiaan, een Brit 

en een Franschman ; en allergrootst tusfchen een 

Moor en een Blanke, zoowel in algemeens geltalte 

als byzondere vorming van deeze en geene deelen! 

en 
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en, welk een verfchil ook in derzelver Karakter 

en eigenfchappen. Hipocrates zei al in 

zyn tyd : „ alle dingen zyn fraaier en groo- 

„ ter in Jfia dan in Europa" en eenzyner Com- 

mentariïsten heeft’er bygevoegt: „ gevolgjyk 

3, en dit wil Hipocrates hier ook te kennen 

3, geeven , de Menfch ook ; en dat is waar, 

j, doch zuidelyker op in Afia vallen zy kleiner, 

,, en geheel Zuidelyk zeer groot, daar en tegen 

3, Noord aan in Europa zyn ze grooter, maar 

,, gantfch Noordelyk weder zeer klein Voeg 

hier by het zeggen van Ar ist o te les: ,, die in 

3, het Zuiden woonen , zyn zagt en week, en 

,, bloodaarts, integendeel die van het Noorden 

3, zyn ftrydbaar, manhaftig, harden fterken 

laatftelyk , onze gemeene Waarneeming : dat 

Menfchen in warme Landen gebooren , bruin 

van Wezen , met een weinig rood vermengt, 

meeft bruin of zwart van oogen en hair, en van 

natuure droog en hittig zyn , in de Saifoenen 

overëenkomflig met den Zomer en Herfst; en 

dat zy die in koude Landen geteeld zyn, langer val¬ 

len , wit of blank zyn, zagt van lyf, en niet zoo 

hard of wreed van hair, ook van aart en natuur 

vogtig en koelder , overeenkomende in de Sai- 

foenen met de Lente en Winter, die weder in 

den loop der Leevensjaaren met den Ouder» 

dom worden vergeleeken , gelyk de voorigen 

met de Jeugd, 
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V R, Wat ruitten ons nu alle deeze Leeringen 
ten aanzien van de Kunst ? en hoe dienen wy ’er 
o is best van ? 

A w. Dit gancfche betoog ftrekt daar toe, op 

dat men dpor uiterlyk den Menfch te kennen, 

hem ook innerlyk, dat is zynhart kenne; immers 

uit gedagte Grondftelhngen word in deeze Wee. 

tenfchap de Regel geb )oren die alle Phyfiögno* 

misten wel in bet oog moeten houden , ,, den 

„ Menfch in alles wél te bejiudeeren ; op kleinig• 

5, heden zelfs agt te geeven; te letten op den Ou- 

3> der dom welken by bereikt, en vervolgens dan te rug 

3, te gaan op den tyd van zyn Geboorte-, aan temer• 

55 ken in welk Gewest of onder welk een Lugtjïreek 

3, ky gebooren is; en eindelyk, agt in g te nemen 

9, zelfs op het Jaarfaifoen en het Land daar hy in is , 

5, en wy inzyn, wanneer wy hem Phyfiögnomicé be* 

,, tragtenEen Regel welken wy hier vooraf laa- 

tengqan, als een der nood wendigste van allen; want 

deeze vier dingen moet een Phyfiögnomicus al¬ 

toos voor ’t gezigt hebben; zy maakende hoofd- 

flreeken van het kompas uit, waar op hy moet 

voortzeilen, 

Vr. Is de onderkenning van alle die zoo on* 

derfcheiden kenmerken van Natiönaaie Phyfiög- 

nomiën niet zeer moeielyk ? of is dat verlchi! 

niet zoo groot ? en beeld het Aangezigt die al¬ 

toos uit? 

A vv. Toen ik u van de Virfcheidenheid der Aan- 

ge° 
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gezigten fnrak, heb ik u dat algemeen Verfchil 

doen opmerken. Alle Landaarten verfchillen , 

en zelfs de Provinciaalen in een en het zelfde 

Land,zonder dat men eens op het dialekt van der- 

zelver Spraak behoefd te letten. Natiönaale Ka¬ 

rakters van een geheel Volk egter zyn ken¬ 

baarder; en onkundigen zelfs onderfcheiden die, 

daar behoeft niet eens een Phyfiögnomist toe. 

Zwarten van Blanken onderfcheiden zig ligt; Mu¬ 

latten van Mistifen enz. minder gemaklyk,*en Noor» 

delyke van Zuidelyke Blanken , moeielyker; enz. 

Jooden die onder de Chriltenen leeven , wor¬ 

den door eenige tékenen van malkanderen onder¬ 

fcheiden , alléén uit de Aangezigten : overige 

merktékenen van fchifting, welken die ook zyn 

mogen, kunnen verandert worden , en ophou¬ 

den , doch zoo gaat het niet met het verfchil der 

Aangezigten, dat toont eeuwig aan een Kenner, 

van wat Geboortegewest ymand is. Ik fpreek 

hier niet van het onderfcheïd der Item , der ge¬ 

baarden, gewoontens of houdingen; noch ook 

van de verfchillende Taaien en Spreekmanieren 

die de eene Natie van de andere altyd onder- 

fcheid, gelyk dus onder de Hebreërs fommigen 

Shibbolith , en anderen daar en tegen Sibboletb 

zeiden*, en zoo als Petrus voor een Galileërer¬ 

kent wierd, want zeiden zy uw fpraak maakt u open. 

laar 

* Jut. I3> VS. 6, 
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laar; alle deeze verfchillen nu kunnen uitgewisfchfc 

of te niet gedaan en verleerd worden , maar het 

Aangezigt liegt nooit; dat wyst altoos de Natie, 

en zoo de Geaartheid aan. 

V r. Als een Menfch nu van Lugtftreek ver¬ 

anderd, zyn Geboorteland verlaat , een ander 

omhelsd, en ’er met ’er woon blyft, behoud hy 

dan meer het merk der eersten , of der laat- 

sten? 

Aw. Dan ook verandert zyn Karakter ten dee- 

le, maar nooit geheel: daar blyft al toos iets van het 

Natiönaale in over, gelyk wy daaglyks kunnen 

waarneemen in zoo eene menigte Vreemdelingen 

die onder ons verkeeren als in geen Land van de 

Waereld j\ En dit is het dat hen alcoos een aart 

en trek naar hun Landnatie doet behouden :daaröm 

moet een goed Phyfiögnomist, in de Aangezigten 

zoowel het natuurëigene en voorleedene , als het 

ver- 

f Ook daarötn is ’er geen Land in de Waereld waar de 

Phyjïögnomiekunde in ’t algemeen, en de teminative Phyfi. 

'ógnomie in ’t byzonder, moeielyker te beoefenen is. Wy 

hebben by ons in Holland enz. geen eigen Natie meer 

maar om zoo te fpreeken een Natie uit alle Natiën zaamen. 

gefield-, alles is ’er mengelmoes , en verbastering : vandaar 

ook dat wy zoo Vreemdelingminnend , zoo weinig Natiö. 

naai , en tegen onze mede-Landgenooten zoo liefdeloos 

zyn. Brittanje, een beflooten Eiland , is juiil om die ree: 

den bier gelukkiger in. 
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veranderde en tegenwoordige betragten : waar¬ 

omtrent zeer veelen geftruikelt hebben , die in 

deeze Kunst altyd uit het tegenwoordige gingen 

oordeelen : gevolgen trekkende uit het Aanfchyn 

van ymand zoo als het op dat oogenblik Jdond als 

zy’t zagen, als van verouderd, door de Zon ver¬ 

brand en verbruint enz. zonder te letten ofzulks 

ook door kranktens, hartzeer ofpyn, of door 

een verre reistogt, de jagt en buiten lucht enz. 

konde veroorzaakt zyn ; of van droevig, ver- 

gramt, vreesagtig en wat dies meer is , om dat 

de tegenwoordige geftalte des Aangezigts zulks 

fcheen aantekondigen , daar zodanig een Menfch 

toen , juist op dat oogenblik droefgeestig, toor¬ 

nig en in vrees was, daar veelligt zyn doorftaand 

Karakter over ’t algemeen het tegendeel is. Aan 

het onderrigt van dit verfchil is niet weinig ge¬ 

legen. ’t is de basis der Kunst, zonder welke al¬ 

les onzeker en onvast zou zyn, en aan geduuri- 

ge misgreepen onderhevig. Nu dunkt my , 

kunnen wy tot de andere Zweemingen over¬ 

gaan. 
V R. Ja maar nog één Vraag als ’t u belieft: 

gy zeide my daar zoo daadlyk, betreklyk defjoo- 

den welke onder ons leeven, „ dat die egter, zoo 

„ ke merklyk , in Aangezïgt van ons verfchil- 

„ len Daar in der daad had gy wel wat meer 

over mogen zeggen, want voor eerst is zulks waarlyk 

2eer opmerkzaam, en dat kenmerkende in hun¬ 

ne 

o 
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ne Gelaadstrekken, iets zonderlings; my altoos 

is het altyd verbaazend voorgekomen.. 

Aw. En my nooit. Zulks is niet dan zeer na- 

tuurelyk — En ten tweede. 

Vr. Komt het my voor als eender gewigtigste 

pasfagiënin de Natiezweeming of Natïónaale Phy- 

fiögnomie, is het die niet? 

Aw. Voorzeker ja. Maar het eerste betref¬ 

fende : zie daar een oude éénzydige dwaaling, die 

uit liefde voor ons zelve , en uit min agting te¬ 

gen de Jooden gebooren, eeuwen lang de waar¬ 

heid verduisterd heeft. Niets zeg ik is natuur- 

lyker, wat men ook voorgeeve van Godlyke ftraf 

of bezoeking , dan dat een Natie, die zig met 

geen andere Natie vermengd , eeuwig haar eigen 

kenlyke Krcostzweeming bewaard, en van die an¬ 

dere Natiën onderfcheiden blyft: zoo wel als dat 

zy (omgekeert) ’er van ontaart door Vernienging 

gelyk wy alzins getoond , en door het flerkste 

voorbeeld ’c welk wyfteeds voor oogen hebben, 

onze Hqll andsche Landüart naamlyk , 

aangedrongen hebben. De Jooden nu vermen¬ 

gen zig met geen’ Natie : en zie daar waar¬ 

om zy zig zoo zeer van de Kristenen onderfchei¬ 

den, en *er zig zoo lang van zullen blyven on¬ 

derfcheiden als die afzondering zal duuren. In¬ 

dien men hen eens aan Kristen Familien door 

Huwelyk vermaagfchapte , fchoon zy Joods 

blee« 
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bleven, hoe ras zou die onderfcheiding, dat wonder 

en die gewaande ftraf of bezoeking ophouden * f 
Al* 

* Vréémd en onbegryptlyk is de dwaaling en ohkündd 

in de Natuurkennis , nopens dit ftuk, van Phyfiögnomistett 

die immers de Natuur behoorden te kennen. Het is voor 

de Heer Lavatkr zonderling, „ dat de Jooden bura 

„ Oosters,ch Natietékeh , zoo in alle de vier Waerelddèeleö 

met zig omdraagen. ” Een ander , „ kan Op geeft 

„ wyze dit raadzelv/onder van hunne zoo gelykvormige i 

t; op zig zelven ftaande en zoo voortduurende Phyliog- 

», nomiën ontknoopen.’’ Een derde zoekt de oplosfingiri 

je lucht, ,, 'er is geen Volk zegt hy, waar de byzonderé 
,, Luchtdreek na zooveel eeuwen haaren eersten indrult 

j, zoo langduürig en zoo ongefchonden behouden heeft.' ’ 

En een groot Godgeleerde, „ zag gaerne dit gantfehe 

,, (luk, zoo een wondsrlyk Gehsim , voor de Natuurkunde 

en de Gelaadkennis zoo gewigtig, eens door een’ eers- 

ten Natuurkenner, en door een Man in de Oosterfche 

geleerdheid ervaaren, naauwkeurig onderzogteh beant¬ 

woord, ”En het mirakel van verharding en ftraf óphufl 

Voorhoofd ziende, roept hy in zyn heiligen yver daar over 

uit: „ Triomf, het Kristendoin heeft verwonnen'’ —0 

Armzalige Natuurkenners! wat zoekt gy haar wonderen , 

daar ’er geene zyn ? Dat kenmerkelyke ziet gy , is mindef 

een raadzel dan uw gezonde Oordeelkunde 'er een is. 

Noch mét de Lucht, noch die Öosterfche geleerdheid heb¬ 

ben wy hier iets té doen. Ik heb u de éénige oorzaak hie£ 

getoond . en die is zoo eenvoudig! Wy Kristenen vernieti¬ 

gen ons in Echt met allen, maar niet met de Jooden, etidaar- 

óm blyven de Jooden onvermengi , én op zig Zelve; gelylc 

yder Natie onder ons, ook iri hét zelfde geval zoude bly¬ 

ven. Bedroefde Menfehkundigen J dis Triomf roept over 

een 

R 



25B Phyjiögnomifche Catechismus. 

Alle andere Natiën zouden op dezelfde wyze haar 

kenlyk Kroost bewaaren, zoo ze elk op zig zelf 
bieevcn: maar zig met andere vermengende 5 

zou ook die verbastering ras gebeuren. Wyzien 

het aan de Mooren , zoo lang die in hun Land 

blyven, en zig aan en onder elkahderen huuwen 

en vermengen, zynze zwart: maar zoo dra die 

vermenging met Blanken gefchied, ontaarden zy 

tot het bruine, hetgeele, het getaande,en ein* 

delyk tot het blanke zelfs. Watmeeris, wyzien 

zulks door de geheele Natuur; in de overige twee 

Ryken van de Natuur; wy zien het in Dieren, 

Boomen, Planten, ja Metaalen en Mineraalen, 

met één woord in alles — Hier mede, hoop ik, 

zult gy voldaan zyn. 

een harsfenfchim , wat tast gy in den blinden om! en geen 

van u allen denkt aan de eenvoudige Natuur.-- 

Het y'oodendom blyft een Menfchteeling op zig zelf. En ont¬ 

breekt hier;nu nog iets aan ? voeg ’er het Baarddraagen, hun 

Spraakdiiilekt, gesten en manieren, en dan nog, ons Fooröordeei 

by; en ftrafen Mirakel houden op —Wat een Wanbegrip! — 

Dit heeft nu niet flegts plaats in ditééne, maar in zóó vééle 

andere ftukken van de Phyfiögnomiekennis, dat ik ’er my 

over bedroeven moet; en het jammert my in een Lava- 

ter en Zimmerman - Dat tog Dweepers van de 

Natuurkunde, en van deeze edele Weetenfchapafblyven! 

zoo niet , zy bederven alles. O Dooling! ó Bygeloof! 

hoelang zal menu, uwe dwaasheden geduurigmoeten aan* 

ijoonen ? 

XXIII. A F- 
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XXII Ie, AFDEELING* 

y hebben dan nu de Dierlyke Zweemingj 

▼ T en de Natiezweeming afgehandeld,• gy hebt 

derzelvergewigtbegreepen; engyzythetmetmy 

eens dat de eerste een der voornaamfte Hoofd» 

gronden uitmaakt der Gelaadkünde, zon¬ 

der ook de tweede uit het oog te verliezen, die 

gelyk ik u getoond heb zelfs de eerste moet zyo 

in de beoefening> fchoon zy het niet is in de befchou» 

wing. Thans blyven ons nog twee over, wel¬ 

ke insgelyks onze bemerking verdienen* Ut 

twyfel niet of gy zult ze u nog wel te binnen 

kunnen brengen. 

V r. Is het niet zo ik ’t wel heb , de Familie Phy. 

fiögnomie, en dan de Menfchbetrekking van Vreem* 

den, welken gy nog moet verklaaren ? 

A w. Juist. Wy noemen die in onze Weeten» 

fchap Natuur-of Kroost Zweeming, en Toevallige 

Zweeming, Wy maaken dat onderfcheid * om 

ons te beter te doen verftaan, maar eigenlyk be¬ 

lmoren beiden tot degemeene betrekking of het 

gelyken van Menfcb met Menfch, zonder aan¬ 

zien van vreemdeling-of bloedverwantfchap : 

doch geen van beiden zyn Van heel veel gebruik 

voor de Phyfiögnomiekunde, en maaken V ook 

R 3 
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geene Gronden van uit; wantdeeze, enkeldtot 

de Menfchelyke Zweeming gebragt zynde, en daar 

toe bepaald, heeft minder te doen met de gelykheid 

als met de Ongelykheid, dan wat het eerste be¬ 

treft voorzoo verre de Dierlyke Zweeming aan¬ 

gaat: want gelyk wy gezien hebben. ,, het Ver- 

,, fchilofde Ongelykheid der Aangezigteri’ is alléén 

het uitgebreide voorwerp der Gelaadkennis. 

Vr. Tot wat byzonder einde , dient een 

Phyfiögnomicus kennis te hebben van deeze 

Zweeming ? 

Aw. Enkellyk om m die gelykheid, deongelyk- 

heid, te vinden, welke niet elk een maar de Phyfi- 

ognomist altoos ziet; en juist dat Verfchil, moet 

hem ook het verfchil van Inborsten en Karakters 

leeren — Zien wy niet dat in een gelyke Twee¬ 

ling, of in Menfchen die van Tronie byzonder 

op elkander aarten, de Geaartheden egter meer¬ 

maals zeer verfchillen? wel nu , dan ontflaatdat 

innerlyk verfchil, ook altoos uit eenig uiterlyk, 

waar op niet yder merkt, wantgy houddieZwee. 

mingen voor gelyke, doch de Gelaadkenner be¬ 

merkt alléén het ongelyke; en zoo hy beiden by een 

ziet, ziet hy de eigenlyke afwykingen : want juiste 

overeenkomst weet hy, is ’er niet. De Wezens kun¬ 

nen gelyk zyn in het gezigtpunt van het gemeen, 

maar hoe fchyngelykende ook, de Phyfiögnomi- 

eus ziet de afwyking of ftryd , het zy enkel in 

het Oog', dan reeds xnaakt het al eene verbaa- 
zen- 



Phyfiognomifche Catechismus. *61 

zende verandering in het Karakter; of hetzy aan 

het Voorhoofd, dan ook is het verfchil van aart 

en denkwyze zeer aanmerklyk; of het zy aan de 

wenkbraauw, neus, mond, kinenkinfpatieenz. 

dan, in alle die omftandens veranderen ook de 

verfchillendheden van het innerlyke. — Zie daar 

waarom een Gelaadbeöefenaar enkeld met deeze 

Verfchillendheden, met de Ongelykheid in die ge. 

lykheid te doen heeft, en tot dit einde alléén is 

hem de Zweeming der Natiephyfiögnomiën noo- 

dig, verder niet; om die reedenbenikhaarzoo. 

wel als de NatiiurzweemingendegewooneMenfch. 

zweeming door toeval, in de afzonderlyke Kunst- 

eigening voorby gegaan , en heb haar met alle 

recht niet tot gronden van deeze Weetenfchap 

gebragt, dan voor zoo ver die Verfcheidenheid 

(Grond r. n)in’t algemeen aangaat. * 

Vr. Ik ben des al in ’t onzekere by my zelf 

geweest: ik begreep eerst dat ze elkafzonderlyk 

ook tot derzelver bafis behoorden ,* en zulks is< 

zoo niet? 

A w. Inderdaad niet dan de Dierenzweeming is 

onder alle de Zweemingen een grond der Phyfi. 

ognomiekunde , dergelyk wy haar dan ook behan¬ 

deld en verklaard hebben— Nu laat ik dan hier ook 

iets betreklyk de Kr oost zweeming of Famüiephyfu 

- ogm. 

* Zie onze XÏIIe. AfJeeüng, Blads. 13a. 

R 3 
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pgnomïên zeggen, voor zoo verre u dat in onze 

Weetenfcfaap' van nut is. 

V r. Welke evenwel zou de eigenlyke oor¬ 

zaak zyn deezer overeenkomsten? 

Aw. Enkelyk de Natuur, die zeer vast houd 

en getrouwblyfc in baars gelyken voorttebrengen s 

daar zy eeuwen dikwyls mede voortgaat, terwyl 

de Konst baar in één éénige eeuw , en menigmaal 

nog veel fchielyker verbasterd: die beftendigheid 

grypt Hand in alle dingen, in alle Natuurryken, 

in het Metaal- en Dierenryk langst van allen; in de 

Menfchen, onder ’t Dierryk, weder het langst, is 

bet zigtbaarste, en gaat het zekerst inde Tronie, 

zvyeeming , zoo wel van Menfch tot Menfch als 

van Dier tot Menfch; en onder deeze weder in de 

Kroosttraniezweeming: welke Zweeming, zonder 

dat wy ’er opletten, menigmaal langst van allen 

voortgezet blyft — byzonder dan, als eene 

naauwe hegting van Liefde, Vriendfcbap, en 

famieliegenegenheid, Broederen en Zusteren aaq 

elkanderen verbind, waar door in de Menfch- 

rnaaking, de verbeeldingskragt werkzaam gewor. 

den, die Gelykenis uit de Idé'én doet overgaan 

tot de Vrugt, welke Idéën voortkomen uit de 

Eigen Liefde , Verwantfchapsliefde, en de daag- 

lykfche befchouwing van zig zelve, van Manen 

Vrouw , en van de gclykzweemende Familie , 

welk alles een grooten indruk in mengt in de 

Voortteéling. Dus kenneik in ons Geme en kelt 
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geheele Familiën , die tot in Kindskinderen en 

Nee ven, zig van alle andere Geflachten van Men- 

fchen onderfcheiden door zonderlinge dikke lip¬ 

pen, door zwartbruine,en doorgroenagtige 00- 

gen, platte neuzen of Aangezigten enz. Andere 

doen zulks door de geheele Wezensvorm, door 

Noordfche of Joodfche Phyfiögnomiën die Fami- 
lieönderfcheidingen zyn ; zeer gemeen in bree- 

de hoofden y lange fmalle Aangezigten , wyde 

monden, grooteneuzen , bolronde Voorhoof¬ 

den , groote en zeer kleine oogen, byzonder in 

de hoogbruine en bleekblaauvve; zelfs vind men¬ 

ze in de kleur van de huid , en van daar gehee¬ 

le Familiën van bruinetten en blonden, van op. 

dragtige, en bleeke getaande Wezens. Alléén 

in de geftalte en proportie van klein en groot 

over den geheelen leest, gaat zulks minst door; 

want beide Vader en Moeder zyn dikwyls klein, 

en brengen reizige Kinderen voort, en weder in 

het'tegendeel groote lieden, teelen Dwergen, 

gelyk Welgemaakte,zomwyl gebrekkigejen Wan- 

ftallige Ouders, goede geftaltens van Kinderen 

voortbrengen. — De Overeenkomsten nu, paaren 

ook de Geaartheden , en doen die insgelyks over- 

zweemen: hier nu is de bron der Famielikw aaien 

en Erfgebreeken zoo van Lighaam , als van Ziel; en 

wat die laatste betreffen— Zie daardeEuFzoN. 

den. Uit deeze befqhry ving alleen,zul t gy het foort 

van gebruik dat gy van deeze aart van Zweeming, 

R 4 Piiy- 
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Phyfiögnomicé in onze Wcetenfchap kunt trek¬ 

ken , genoegzaam kunnen opmaaken geloof ik: 

enkelyk by het aanwenden derzelve, u dan nog 
maarte binnenbrengende onzenStelrégel: „ ge-i 

„ lykheid van Aanzigtsparty of Wezenstrek , 

3, ook gelykheid hier in ; en afwyking of flryd, 

3, ook innerlyk daar in.1” — Waar van gy dan Ver- 

gelykingen en Combinaties maaken moet, wanneer 

gygaat phyfiögnomizeeren. Nu flappen wy van 

de Zweeming der Geboorte of Bloedverwant¬ 

schap , tot de Gelykwezenheid by toeval over, 

ik heb u die hier voor de toevallige Zweeming ge¬ 
noemd , en de gewoone Menfclizweeming, welke 

naam wy in onze Konst liefst gebruiken, om 

dat zy de gemeenste en bekendste is, 

Vr. Geef my daar ook een nader denkbeeld 

yan als het u belieft. Hoedanig is zy ? 

Aw. Tweederhande , (i) in betrekking tot het 

gemengde’en (2) tot het charakterestike Wezen van 

ymands Evenmenfch. Zoo gelykt in het eerste 

geval, (en de daaglykfche omgang zelfs, al we¬ 

derom leert het ons,) volgens de uitdrukking van 

het gemeen , Pieter volkomen op Klaas zonder dat 

zy elkander menigmaal ooit gezien hebben , Jan 

op Wilhelmina , en Wilhelminaap Johanna, want 

Wezensgelykheid heeft plaats zoo wei in de ee> 

ne als andere Sexe , en ook tot eikaêr, even 
gelyk in de Familiephyfiögnomie , Pieter ge* 

lykt op zyn Vader of Oom , Klaas op zyn Broeder, 

qn weder op geen’ van zyn Ouderen, Jan enkdd op 
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Zyn Grootmoeder, Wilhelminaop haar Broeder en 

niets op haar Moeder, en Johanna alléén op haar 

Vader en Voorvaderen, en in niets op haar Moeder 

cf Voormoederen; of alle op elkanderen, ingehee- 

le Erfphyfiögnomiën van Familiezweemingen. 

En zoo heeft in het tweede geval, Pieter de voU 

komen Zweeming naar een boos, vuil en kwaadaar• 

tig Menfch, Klaas naar een gek of fimpele, Jan 

naar een Spotter , Wühelmina naar een laatdun¬ 

kend IVy sneus je, Johanna naar een bedaarde zagt- 

zinnige, haar Zuster naar een fcherpzimiige, fchran- 

óere en looze enz. Welke laatste, gelyk ook de 

Zweeming van Klaas en Jan, als charakteresti- 

ken van het Verftand, en den Geest, geheel zyn 

oorfprong en voedfel trekt, ’t welk zeer aan- 

merklykis, uit het Beestenkroost of de Dieren- 

zweeming — een omftandigheid vry vernéderen» 

de voor den Menfch : maar zeer verwonderlyk, 

zeer gewigtig, en van een ryke nabetragting. 

Het fterkste contradicens tegen dooiende Theolo¬ 

ganten, die in de Godkunde wel moeten dooien 

en onkundig zyn , daar ze in de Natuurkunde 

zoo grof dooien en zoo onkundig zyn, houden¬ 

de de Dieren voor bloot Werktuigen , en de Men- 

fchelyke Harsfenen en Zielen zoo zeer van de 

haare verfchillende, onderfcheiden in aart en on- 

aart, heblykheid, enonheblykheid, werkingen 

onwerking, fterflykheid en onflerflykheid, zon¬ 

der te letten (ik erken, ’t is zeldzaam opgemerkt) 

dat onze Vernufiabdhcid en Verftandzweeming 
R 5 al- ■ 
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alléén uit de Dieren is; hoewel dit een verfchrik- 

lyk geheim blyft, ’t welk de oude Phyöfignomis- 

ten zoo verborgen en bedekt gehouden hebben 

in onze Kunst als deLiniamentkennisen de Maat* 

kundige betrekkingen ; zonder te letten op het 

zeggen van den wysften Menfch, datzewyszyn, 

met wysheid wél verzienf , en dat wat de Kinde¬ 

ren der Menfchen wedervaart, ook den Beesten we¬ 

dervaart; dat hen beiden éénerlei wedervaart; dat 

gelyk die Jlerven , ook deeze 'fterven ; dat zy alle 

éénerlei Geest hebben; en dat de uitneemendheid der 

Menfchen geene is boven de Beesten *. Waar by 

men moet voegen wat ik hier boven heb aange¬ 

merkt §. Zonder te letten, op de eenvoudi¬ 

ge , maar voor Onkundigen zoo verholene Na¬ 

tuur. 

Vr. Ik verbaas my — wat een rykdom van 

verborgen kennis is ’er niet nog in de Natuur, 

in de Schepfelkunde, en in de Phyfiögnomie l 

En de oorzaak dier gelykenisërving is.? 

A w. De gedagten der Moeder op dat oogen- 

blik als het Aangezigt van het Kind zig zet en 

formeert, ’t welk zig het juistffce formeert als die 

denkingswerking gefchied, teffens onder, of kort 

naa cie minnelyke Omhelzing. Nu is geene dee- 

zer vier Zweemingen, enkeld en op haar zelve: 

al- 

t Salokos in Proveibia 30 v. 24. 

* ———- in Prediker 3 v. jj;. 

f Bjadz. 167 en 202 » 
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lallen zyn gemengd , zelfs in de Zweemingby toe¬ 

val, en juist dit maakt het verfchil uit, of de 

Ongelykheid in die gelykheid; dus elks Phyfiög- 

nomie of uitwendig vertoonbeeld is een Zwee- 

mir.g , maar ook teffens een gemengde Zwee- 

ming, zoowel als elks inwendig Geitel een ge¬ 

mengd Temperament \s. Het allergrootste verfchil 

nu dat men kan bedenken , ligt in de verfchei' 

denheid der Menfchzweemingew, en het is daardoor 

dat ’er onder zooveel milliöenenMenfchen als ’er 

te gelyk leeven, zoo eindeloos verfchillende Zwee- 

mingen van Aangezigten gevonden worden, wel¬ 

ke Verfcheidenheid zoo groot is als ’er gebrokens 

tusfchen twee getallen bedagt kunnen wor¬ 

den. 
Vit. En gevolglyk oneindig. Die gelykenis 

vinde ik zeer eigenaartig ; yder Man en Vrouw 

maakt zodanig een getal van twee, zy winnen 

Kinderen , en deeze weder Kinderen enz. 

van tak tot tak , als zooveele gebrokens in dat 

Geflacht; en dan zoo met alle Geflachten over den 

Aardbodem , en van daar dan die .Phyfiögnomi- 

fche Verfcheidenheid , welke gy de toevallig© 

noemt. Wat nut trekt nu de Physiögno-* 

MiEKUNDii uit deeze Leering betreffende die 

Zweeming? 

Aw. Hetzelfde nut datze uit de Natiezwee- 

ming trekt. Erinner u wat ik zoo even zeide 
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wegens de Familiephyfiögnomiën,* Het is aldaar 

dat ik u deeze vraag beantwoord heb. Doch dat 

nut geniet men niet, dan in beoefening deezer zoo 

veel beduidende Natuurfpraak. 

Vr. Welk een wonder! de Verbeeldingskragt 

onder de Phyfïque zaamenftelling van dat wonder 

aller wonderen de Menfch, werkzaam over Dier 

en Menfch, brengt Menfchen voort die naar een 

of meer van die beide Geflachten zweemen! de 

Moeder beelt zig een Wezen, een Phyfiögnomie 

in van Menfch of Dier , of van Menfchen of 

Dieren, zulks heeft indruk op de Vrugt, en die 

is dan zodanig gevormd als dat imago was, en- 

keld of gemengd overëenkomftig met hetzelve! 

En zoo komen wy aan die Zweemingen, welke 

alle, verfeheidenlyk gemengd zyn ? 

Aw. Q Ja — En om evenwel in die eindelooze 

Verfcheidenheid derzelve geheele Verftrooying te 

verhoeden , brengt de Kunst haar weder onder 

klasfen; en zie daar de oorfprong en bron der 

Systhematifche Menschkünbe en der Ge¬ 

daante en Gestaltekennis tot Régelen 

gebragt. 

XXIV. AFDEEL ING- 

y zyt dan nu overtuigd van het aan¬ 

wezen der Physiöqnomie* 

kunde ; van derzelvernyt, en noodwendigheid; 

van 
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van de kennis die men behoeft om gebruik van 

haar te maaken ; van het onöntbeerlyke dat men 

haar beöefene — 

V r. O Ja, Maar op wat wyze zal ik nu deezt 

Weetenfchap best aanleer en, om dan die zooveel be¬ 

duidende Natuurfpraak te verfiaan ? — mag ik u 

bidden geef my daar een beknopte handleiding 

toe. 

Aw. Alledeeze 23 afgedeelde Ondervvyzingen 

zyn daar reeds zooveel Lesfen van; gy moet die 

byëentrekken , en ze flegts oefenen. Niettemin 

is het byna onmooglyk u van alles Regelen te 

geeven, en nog onmooglyker, om alles wat een 

geoefend Waarneemer opmerkt, met wDorden 

uittedrukken; zoo min als men met woorden een 

fchoon Schildery,of een treffend Muzyk befchryft, 

kort alles wat de Ziel aandoet en gevoelt. Het 

is in deeze Kunst dat de Genie alleen zomwylen 

zooveel doet als alle de Regelen te zaamen, ge- 

lyk aan het werktuiglyke van de Poëzy,’t welk min¬ 

der de Dichter uitmaakt als de Geest en Vinding: 

en van daar dat zomwylen ongeleerden, dat Vrou¬ 

wen zonder Studie of Leélure, zoo wonderlyk 

de PhyfiÖgRomiën treffen, en enkel door Natuur 

inderdaad groote Gelaadkenners zyn, waar van 

ik voorbeelden weet tot verbaazens toe — De 

zulken is zulks aangebooren; zy denken bepaal- 

der, dieper, afgetrokkener , en hebben een 

naauw 
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Haauwkeuriger oog , een fyner fraaak en ge- 

voel 

V r. Hoe gaeroe had ik egter eenige Regelen , 

om deeze in onze Kunst hier naa te vormen! 

Aw. Welaan. — OpenenwyonsOnderwys, 

niet deeze weinige: 

1. Wy moeten de extrema, de uitersten^ of 

hoogste punten en tékenen in ymands Wezen en 

Karakter, vooralle dingen ons bekend maaken, 

en wel in ons begrip prenten: tot dat einde moe¬ 

ten wy in de Hartstogtbeelden de dominante Pas• 

Jie9 in de Dieren zweeming de hoofddeugd of On- 

deugd , in de algemeene Troniefchouwing de 

meest fpreekende Geaartheid, allereerst betragten, 

en voornaamlyk in het oog houden. 

2. Moeten wy het vaste, van het minder ze¬ 

kere , en weder dit van het geheel zekere, het 

gegronde en bepaalde van het toevallige, wel 

onderfcheiden. Wy moeten vergelykingen maa. 

ken, tusfchen Evenredigheden, en Afwykingen. 

3 Moeten wy den Menfch aan alle zyden be- 

fchouvven, in alles wat hem opmerkzaam maakt. 

Wy moeten ftilflaan, en raadpleegen by yder 

waarneeming ; eerst ymands hoofdkarakter 

b« v. Verfland, Stuursheid, Boosheid enz. trag» 

ten te ontdekken; en dan moeten wy, ten 

4 Daar uit, de andere, en mindere afleiden, 

uit één Karakter, veelen: welke wy wel moeten 

wee. 
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weeten te ontwikkelen en uit elkander te fchiften, 

zonder daar by de Combinatiën en dntithefen te ver- 

geeten. Ons laatste werk moet dan zyn de trap 

van hoogte uittevinden van zodanig een Geestnei¬ 

ging, Humeur, Hartsgeftel, en Karakter. 

5. Wy moeten wel agt 'geeven, datéénMenfch 

niet altoos heeft hetzelfde Karakter: byna daag- 

lyks verandert een yder van bykarakter in zyn 

hoofdkarakter, ja dikwyls by yder nieuwe daad 

of ontmoeting; zoo ook verandert hy geduurig 

van Wezen, is veelal zig zelven ongelyk, heeft 

in zyn hoofdaart en hoofdtemperament zomwy- 

len eiken dag, een Aart en Temperament by- 

zonder. 

6. Wy moeten waameemen, en weder waar- 

neemen ; vergelyken en weder vergelyken ; 

fcheiden en zaamenftellen, waar zulks behoord; 

en ons met ons oordeel en beflisfing, niet overylen, 

maar met deuitfpraak, lang te rug blyven: zon¬ 

der ons te laaten misleiden door verbeeldingskragt 

of vooringenomenheid. 

7 Moeten wytyden van tyden, enhetvoorige, 

van het tegenwoordig verbéterd of verflegterd 

Karakter wél weeten te onderfcheiden — de Man 

van de Vrouw — de Jeugd van den Ouderdom — 

Wy moeten op meer dan het Aangezigt letten : 

doch evenwel blyft dat altoos het voornaamste — 

En beginnende met ymand te phyfiögnomizee- 

ren, volgt men dan deeze handleiding: 

i Uit 
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1 Uit de Kouleur moet men dan zyn Tempera.£ 

mewienzoo daar uit zyn Naturel enz. lee- 

ren opmaaken. 

f 1 — ~ --zyn na- 

1 Hoofdvorm l derinS aan of afwy- 
2 5 Omtrek V kinSvan het volkome. 

ï | ne van Geesten Ver- 
i J nuft enz. 

f "j-zyn Die- 

] Maak fel i renzweeming en daar- 
3 —-j Schikking r mede overëenkom- 

^ j flige Geaartheid. 

4 —* — Afzonderlyke Partyën ,-zyn Nei. 

ging en hyzonder Gemoedsgeftel. 

5 —Wezens-trekken-‘-zyn 

Hartstogten, Driften } en de inborst 

van zynHart. 

6 —- Liniamenten —-zyn 

Denktrant, Voorneemens en degefoi. 

van zyn Ziel. 

Zie daar de zes kanaalen } welke gy alle ken¬ 

nen en bevaaren moet hebben, om naar de ver- 

fchillende gelegenheden van winden en ftroo- 

men, over de gevaarlyke Zee der Gelaadkunde, 

op meer dan één wyze beproeft in de haven der 

kennis van het Menfchelyk Hart , met vermy- 

ding van alle klippen en ongelukken, veilig bin¬ 

nen te loopen: waar toe onze Gemeene Plaatzen , 

Phyfiögnomifche Gronden, en verdere Regelen u de 

Kaar* 
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Kaarten en Zeilkompasfen kunnen zyn; welke 

laatsten men brengen kan tot (1 Régelen vati 

waarneeming, van (2 opvolging , en van (3 

beoefening. 

Vr. ïrek die Régelen als het u gelieft, in 

één, pastze op het Aanzigt zelve toe, en on- 

derwys my dit door een voorbeeld, op dat ik u 

beter begryp. 

A w. Met bereidwilligheid. — alléén zy zyn 

in de voorige zéven meestendeel reeds vervat. 

Ook moet gy wél overvveegen, dat deeze Konst 

meer een Weetenfchap is van fmaak en gevoel, 

dan van Régelen: zy eifcht Genie , ëen naauw- 

keurig oog, een fijne waarneeming , verflands- 

kragt, en doorzigtkunde van de Ziel. Men moet 

’er aan vang in ifiaaken met de Zelfkennis en de 

Zelfbeöefening — herroep hief, wat ik u over 

de Spiegels gezegd heb: ”lét op u zelve het eerst y 

„ en dan op anderen, en past die kennis daar op 

„ toe — en verryk ze door Waerëld kennis. ” Al 

het overige wat gy nog te Weetert hebtj behoord 

meer tot Jlphorismen dan tot Régelen, die alle igt 

onze laatste hoofdgrond, waar toe ik u thans voor* 

foerei, als te zaamenloopen* 

Vr. Dewyl gy begonnen hebt metmy de ma¬ 
nier hoe ik de Physiögnomikunde jludeeren 

snoet, te onderwyzen , ga dan voort, als het tl 

geliefd, met uwe handleiding , op deeze Rége- 

S teti 
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len gebouwd; op dat ik myne Kunstoefeningen, 

en deeze Kunst tot eenige zekerheid breng’: is 

zulks niet mogelyk ? 

Aw. Gy kunt ze zelfs tot eene Wiskundige 

Zekerheid brengen — mits Teken en Meetkun¬ 

de de grpndflag van uw Studie worde, en dat gy 

haar Theorie van deeze zy de aan vangt — Laat 

ons hier eene proeve op neemen: ’t is die der 

tnaatrédige Tronkjldting — Slaa dan met my uw 

oog eens op deeze neffensleggende Plaat, die 

zal beginnen met u de voorige Gronden, Meet¬ 

kundig te verklaaren ; en eindigen met u in te 

leiden tot de ze vende wegens de Liniamenten 

of betrekkingen: zy is genomen uit de vier Na- 

tuurlyke Tronieftanden welke ik u in onze Vle. 

Afdeeling verklaard heb; zy vervolgt die maat- 

régelig. — Gy ziet daar dezelfde horizontaale, 

wélgeproportioneerde Hoofden en Wezens , 

(fig. I) vlak van vooren ; in profil (Jig, II) 

of op zyde: in hunne maaten en lynen ver^ 

deeld; regt van agteren (Jig, III) minder ver¬ 

deeld, om dat daar die opmerking minder, en 

half van vooren of op z de (fig, IV.) minst ver¬ 

deeld 9 om dat ze daar nog minder te pas 

komt. 

Vr. Ikbegrypu, en met eenen verkrygikeea 

denkbeeld van het maatrégelige van oog en van 

mond 





x 
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mond en lippen afzonderlyk. Welk gebruik 

maak ik daar nu van ? 

Aw. Naar die volkomene Aanzigtftellingeri 

kunt gy nu die welke kier van afwyken, en de 

gebrekkige , te ligter bevatten, en alzo in uw 

Phyfibgnomie der O intrekken , van Hoofdvorm, 

Omkreits, Maakfel, algemeene en afzonderlyke 

fchikking, beter oordeelen. Met de Kouleur 

hebben wy hier niets te doen 5 en van de Wezens¬ 

trekken en Linidmenten zult gy nu uit deeze ge- 

lynde Troniefteilingen (als gy ’er Afdeeling VI, 

IX tot XI, en XIV en XV inzonderheid by na« 

gaat) in voorraad reeds een denkbeeld verkry 

gen, een teken-en maatkundig denkbeeld, dat 

best inprent, om u tot onze volgende Les voor¬ 

bereid , die als dan te bevadyker te maa* 

ken, 

Vr. Zie daar ook een foort van voorbeeld ’t 

welkmeestonderwyst! doorafbeelding naarnlyh^ 

gelyk gy my de noodigste Gronden deezer Kunst 

gedaan hebt^ en my nu ook uwe laatfte begint 

te doen, Deeze proeve welke gy met my neemt, 
geeft my veel licht. Nu zie ik wel uit deeze Prent' 

verbeelding, hoe noodwendig het vooreen Phy- 

fiögnomicus is dat hy de Tekenkunde verftaat — 

en die aan de Meetkunde huuwt. 

Aw. Hy moet yder Menfch of voorwerp van 

-syn befchouwingjdus in zyn verbeelding aftékenen 

s. % 
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en verdeden — Uit de lynen der omtrekken, der 

indeelingenen der proportie van partyën, die be¬ 

paald - en dan uit die der Spierbeweeging enGe- 

moedswerking die toevallig zyn, leert men dan 

op eene Wiskundige wyze, Dierenzweeming >Na« 
tiezweeming , Hartstogten, Heblykheden, en 

daarüit wederom Geaartheid, Inborft, enbyzon- 

derlyk de Zïelskragten, (gelyk uit de Voorhoofds - 

lynen de Verftandskragten) opmaaken: Die Wis- 

kundige maatneeming is als de fleutel van alle dee * 

zen, en van alle onze gronden; waar zy allen zig 

werktuiglyk in verëenigen. Daar hebt gy het ge¬ 

bruik dat gy daar van trekken kunt. 

V r. Hetzelve is dan wel zeer groot.—Nu fig. I. 

Ik zie daar een geftipt langwerpig rond , in zyn 
kruis verdeeld; maar wat beduiden die andere Stip. 

lynen , de letters , die genummerde diameter en 

],yn voor aan , met haar benedenste genummer¬ 

de en geletterde Stipverdeeling ? 

Aw. Ik zal u die een voor een verklaaren: doch 

in de Mathefis gelyk gy weet, zyn reedenen en 

woorden minder van gebruik, en voor’t begrip, 

dan een figuur, diedaadlyk inprent, en met een 

opfiag van ’t oog een volledig denkbeeld van de 

zaak geeft; Letters, lynen en?yffers zyn de Ar¬ 

gumenten der Wiskunstenaars. — Gy ziet hier een 

opitaande lyn [FE] de lengtemaat van het voor¬ 

gemelde Hoofd, verdeeld in 4 geIyke deelen, 

[i> 2> 3> 4j welke de juiste proportie aantoonen 
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van Hoofd en Aanzigt, zoo als dat behoord te 

zyn om het volkomenste te wezen. Het Pak 

1 Toont het gehairde boven deel des Hoofds, 

zoo als wy dat Phyfiögnomicé zien, in zyn ' 

vlakte befchouwd. 

2 Levert ons het Voorhoofd uit. Het eerste 

voorwerp der Liniamenten, ©n het Onder¬ 

werp van dat deel der PraéticalePhyfiögno- 

miekunde het welk wy met de Ouden, Me- 

toposcopia of Sternefchouwingnoemen. 

3e. Wyst aan de iland van de Neus, en de vlak¬ 

te der Wangen, waar het tweede voorwerp 

der Liniamenten zyn aanvang neemt, het welk 

voortgaat en eindigt in het 

4e. Dat Mond en Kin, of de ruimte voor dezel- 

ven aantoont. 

In de doorfneede van de Oogen is alzo de breedte 

helft, en in detopfnyding langs o ver de Neus, door 

de fylyting der lippen en Kin heen, de lengte helft 

van het Aangezigt. 

Het Voorhoofd, van daar het hair eindigt af tot 
aande Oogen (2), isjuistzoolangalsdeNeus(^}y 

en de fpatie van Mond en Kin (4) , wederom be- 

flaat dezelfde lengte van de Neus. 

Naar deeze maatlyn nu, is hetgegeeven Ovaal 

£AB CD] getrokken. AC is de perpendiku- 

laarlyn welke dit Tronie in de lengte door* 

S 3 fcyd,. 
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fnyd, en de gelykheid der twee helften, van A tot 
3 daar het Eirondscentrum is, en van 3 tot C, aan 
elkanderengelyk, aanwyst,* terwyl DB de diame= 

ter is die het in de breedte doorfnyd, en de breedte 

helft van Dtot 3, en van 3 tot Baan elkanderen 

gelyk maakt: in welk punt (3) die twee lynen, in 
gelyke hoeken malkanderen doorfnyden , en een 

kruis vormen, dat juist het beginftip van de Neus 

aantoont. 

Vr. En nu die DiSmeter, met zyne doorfny. 

dingen, die hem in vyven deelen, en de letters 

O N G M P? 

Avv. Dezelve geeft u een Meetkundig begrip 

yan een der voornaamste deelen van de werk*» 

tuiglyke Phyfiognomiekunde der Proportiemaat, 

naamlyk de Evenreedigheid der Oogen. Die ge. 

Hipte linie, is deQogenlyn, op welke, derzeh 

ver waare ftandplaats word aangeweezen, die in 

een gelykmaatig Aangezigt, in dekasfen of vak¬ 

ken 2 en 4 moeten Haan; terwyl 1 en 5 de geë® 

yenrédigde ruimte aantoont, van de ooghoeken 

tct aan de beide Jlaapen des Hoofds, aan het uit® 

£,nde der omtrek. De punten M N nu zyn de 

Ooghoeken naar de Neus gaande, door welke als 

men een regte lyn naar beneden tot in Pi trekt, de 

juiste breedtemaat van de Mond word aangetoont; 

geivk dan MP? en N O de plaats en breedte der 

Oogen aanwyst. Uit welke proportie des Oog» 

Hands tot het geheele Menfchelyk Wezen , wy 

dan 
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dan deeze gevolgen trekken , daar de verdere 

Leer der Maackonstige Gelaadkennis gantlch en 

al op rust: 

1 Dat de Oogen zoo breed zyn als de Mond, te 

weeten het vyfde deel der geheele breedte van het 

Eirond des Hoofds, by de geflipte nederdaalen- 

de lyn M N te zien. 

2 Dat de ruimte tusfchen de Oogen een vyfde, 

en wederzyds een vyfde der geheele breedte van 

dat gantfche Hoofdrond, begrypt. 

3 Dat het opene der Oogen half boven en half 

beneden de horizontaallinie gefield , de vierde 

part van de Neuslengte uitmaakt. 

4 Dat yder Dog zoo breed is, als ze van el¬ 

kander ftaan, of als de hoeken wederzyds deZVeur 

met haar lengte overlaat aan de Oogen. 

^ 5 Dat de Wenkbraauwen drie vierden van de 

lengte der Neus bellaan, of de geheele Neuslengte 

als men die meet uit het Neuspunt (3). Welke 

drievierde ©f lengte van yder Wenkbraauw, de 

vyfde part uitmaakt van het gantfche Hoofd in 

desfelfs hoogte gemeeten. — Nu komen wy aan 

het vierde Pak. H I L C. 

V R. Dat zie ik wederom door twee lynen ver¬ 

deeld, die vier kleine tusfchen ruimtens uitlé¬ 

veren. — Maar gy vergeet hec eerste en tweede 

Vak , wat is my deswegens noodig te wee¬ 

ten ? 
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A w. Vooreerst nog niets ; wy zyn nog zoo 

verre niet in ons Onderwys. Die beiden betref¬ 

fen de Voorboofdmeeting ([Metoposcopia) waar 

van de naastkornende Afdeeiing u een Ichets, en 

het vervolg , ’t noodwendige zal geeven. Dit 

onderste vak nu H IL C, ziet gy hier in drie ge- 

lyke deelen verdeelt. De tusfchenwydte 

(O Loopende van H tot I, is de hoogte die 

^er tusfehen de bovenlip of mondopening 

is tot aan het Neusbeen, daar Menfcb en 
-t • - 

Dier een fleuf of uitholing heeft welke de 

Neus met de Opperlip verëenigt;wier breed¬ 

te in het vierkantje £3] word aange- 

toont, welks hoogte weder de régeltnati» 

ge dikte der tippen wyst. 

£2) Loopt van I tot L, en is de tusfehen- 

ruimte van het begin der Mondopening© 

tot aan de holligheid boven de Kin. 

(3) Van L tot G loopende, wyst aan de hoog¬ 

te van deivm. Uit welke Verdeelingdan 

nu wederom deeze gevolgen getrokken 

worden 2 

1 Dat yder van deeze drie deelen, uitmaakt 

twaalfdepart des geheels van een regtfehapeti 

Aanzigt. 

2 Dat e?n kleine Mond, uitmaekende in leng. 

%e der lippen niet boven het vyfde part der Tro» 
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nie breedte, in het punt I uit!oopende,iswélge« 

propomöneert, en dus wezenlyk fchoou. 

3. Dat de Neus in breedte en lengte, is de be- 

kwaarae Zetmaac van het Aangezigt, en van het 

gantfche Lighaam ; derzelver proportiönaale 

breedte, moet het zesdedeel des Ovaals, gelyk 

de engte, desfelfs vierdendeel beflaan. In 

een juistgevormd Lighaam, maakt haar lengte,, 

het agt en twintigste gedeelte van desfelfs geheel 

uit. 

Men moet egter wel aanmerken dat wy hier 

enkel van VolwasfeneMenfchen fpreeken: ’t welk 

by onze Maatrégeling alzins in het oog gehouden 

is, want ’er heeft een groot verfchil plaats in de 

proportie tusfchen deezen , en Kinderen of Stok¬ 

ouden — Thans zyn wy aan Fig. II. Gy ziet 

daar een Aangezigt op zyde, diergelyke maar on- 

getroniet de Schaduwbeelden zyn. Ik zal u hier 

niets over zeggen , van het geene gy uit myne 

voorige befchryving , zelve deswegen ligt op 

kunt maaken, zy zal ’er u verfcheiden’ omftan* 

dighedenin ophelderen: alleen, gyzultzien wan¬ 

neer gy oplettend zyt, dat de buiten het lang¬ 

rond uitfteekende Neushoek, krek de derde uit¬ 

maakt van derzelver lengte; en dat zy op haar 

helft even zoo ver daar buiten verheven is, als 

het onderste van de Kin buiten hetzelve gezien, 

vvord^ dat de binnenste hoek van het Oor naby 

een vyfde deel vaa de middenlyn A C, afftaat, 

S 5 welk 
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Oor de lengte heeft of moet hebben van de Neus: 

terwyl de lippen by [r, 3] alleen hebben de vier- 

depkst van de Neus, en alle het overige, voorts 

volgens de Liniën van Fig. 1, en naar dezelfde 

lengtemaat vooraan, gengt is. 

Vr Nu het Agterhoofd van dat tweede Tro- 

niêbeeld, het welk by D uit dat langrond af- 

wykt? — en dan Fig. III? — en IV?. 

A w. Gy fchynt ü ‘te willen verhaasten: Ik 

Ha toe, dit deel der Phyfiognomifche Weeten- 

fchap, is vry droog, maar het is by uitftek nut¬ 

tig; meer dan ik met woorden kan uitdrukken. 

Veele Schryvers hebben haar verönagtzaamd, en 

daar door zeer onvolkomen geöordeelt, ja zelfs 

voornaame Phyflögnomisten Van deeze eeuw; 

en allederzelver begaane Misfiagen komen voort 

van hunne onkunde in deeze tak van kennis. Daar 

in niet vast te Zyn, is in alles gebrekkig te wezen. — 

Maar nu van hec Agterhoofd of bekkeneel; daar 

hebben wy nog diets mede te doen. En over 

Figt 3 heb ik u weinig meer aan te wyzen dan 

de volkomenheid der Hoofdbol A B D, uit het 

punt F, met de pasfer in een juiste halve cirkel 

getrokken , als de behoorlyke proportie van het 

bekkeneel aantoonende; en dan de bepaalde leng¬ 

te, en boven en onderbreedte van het Oor, in 

HIK aangeweezen , om ook dit deel of lid, in 

desfelfs gevoeglyke groote waarteneemen , toe 

het 
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het welk ik even zooveel reeden heb u aan te 

ipooren als om zulks te doen nopens de Oogen, 

Mond, Neus en verdere Aangezigtspartyën, zoo 
noodwendig teffens tot nadere verklaaring en 

begrip van onze tweedeGrond|, enzelve 

eenigermaate van onze derde*.— Fig.lV nu 

kan dienen omu een denkbeeld van het bolagtige 

of ronde van het Aangezigt te geeven , ’t welk 

ook tor. de goede proportie behoord; want men 

vind platte en uitpuilende of al te verhevene, wel¬ 

ke daar buiten zyn: welk denkbeeld u te klaarer 

zal worden, alsgy deTroniën 8,9,ioen 11 van 

Plaat V [hladz. 136] hiereens by vergelykt. Ook 

zoogeweeken, ofhalfopzyde, moet yder Hoofd 

en Wezen in desfelfs partyën voldoen aan de régel* 

maat; ook zodanig op zy’moet de Phyfiögnomist 

het waarneemen of toetzen,- en op welke drie 

wyzcn van befebouwing, het in eenig deel of par¬ 

ty van die proportie of evengelykheid (diealzins 

. overëenftemmende zyn moet) afwykt, te weeten , 

en vlak van vooren, en in profil, en zoo omge¬ 

wend of ten deele op zydebezien, daarnaamoet 

hy ook zyn befluit trekken, en zyn oordeel in- 

rigten. Meer wil ik met opzet hier niet over 

zeggen , om u niet te v»drietelyk te worden ; 

een weinig Tékenkunde, kan u het overige, kan 

u alles leeren. 

Va. 

f Afdeeüng XVIII en XIV» 
# Afiselicg XV. 
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Vr. Maar nu die cene Oog'Figuur boven a*n» 

en die twee Mond Figuuren onder? 

A w De eerste wyst de bepaaling der Oog- 

ruimte in haar hoogte van de Wenkbraauw tot 

aan het oogbeen , welke u in Fig. i niet heeft 

kunnen vertoond worden; haar breedtemaat dient 

toteene begryplyker verklaaring van het geen ik 

daar reeds over gezegd heb, gelyk die Mondfi- 

guuren tot nader uitleg van ’tgunt dat ik u bladz, 

178 onder aan, deswegen betoogde :aanwyzende, 

hoe een evenmaatig en regtfchapen Oog, Mond 

enz. in een welgelchikc Tronie altoos is. 

Vr. Of zyn moet, voor bet minst? En zoo 

geeven dan alle afwykingen van die proportie, 

by yder party , als te groote Mond, lange Neus 

enz. iets te kennen, en ook de trekken dan ver¬ 

volgens daar van afgeleid: die t ekken naamlyk 

welke in deeze plaats tot het éven-of onevenre¬ 

dige behooren t en zoo dan ook de andere, de 

Losje, de Toevallige} — en zy toonen ymands 
Karakter ? 

A w. Zoo zeker als fchrik , ontfteltenis of 

vrees een Menfch doen verbleeken; en als ver¬ 

legenheid , en bloóheid , fchaamte, of fchuld 

ymand doen bloozen; en ons vasteiyk een van 

die zeven welk in zyn binnenste huisvest, te ken¬ 

nen geeft: zoo volzeker ook , toonen trekken 

vanSchelmagtigheii,en van Wreedheid, aaneen’ 

meer ervaarene dat ’er een fnoode Guit e.n een 

Moor- 
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Moordenaar fchuilt agter het Aangezigt’t welk die 

tékenen 'tflerkst draagt: in de eerste gevallen op de 

Wangen,en in de tweede inzonderheid op het Voor¬ 

hoofd , en in de Oogen meest kenbaar. Ga maar al 

weder tot de Zaamenlee vinglyder is ’er min of meer 

Phyfiönomist; hoe dikwylszult gy’erhooren no¬ 

pens ymand, die, gelyk men fpreekt, weinig fluit: 

”ik weet ’er geen reeden van te geeven, maar 'er is 

,, iets in zyn Phyfi'ögnomie dat my niet aanflaat!” 

niet zelden zal die argwaan by zeer veelen door 

de Ondervinding bekragtjgt worden. 

V r. Ik heb my meer als eens in dat geval be- 

vonden, en zelve dat oordeel geflaakt. Nooit 

byna ben ik in myn meening bedroogen geweest, 

toen ik zelfs , nog geen het minste denkbeeld 

van de Phyfiögnomia had, of eens wist datze een 

kunstwas. *Er is iets, ik beken het, waardoor 

menb. v,Eerlykheid,vanhetSchelmfe, in’tGe- 

laadonderfcheid : maar hoe doet een Onkundige 

zulks, zonder dat hy zelfs weet hoe, of volgens 

welk een’ régel ? 

Aw. Op dezelfde wyze als ymand die een goed 

gehoor heeft zonder evenwel de Muzyk te ken¬ 

nen , een disaccoord of valfche toon bemerkt wel¬ 

ke hy niet weet te noemen, om dat hy niets van 

de kunstregelen weet; of gelyk een vernuftig 

Menfch zonder de Tékenkunst of Poëzy te ver- 
flaan, elders in een fchildery eenige misiiand, of 

in een Vaers hapering ontwaard ? zonder te wee- 
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ten waar het fchort: terwyl evenwel de Muzykant* 

de Dichter en de Schilderkundige dat weeten, en 

het Kunstmaatig en naar de regelen weeten — En 

even zoo gaat het ook in de Phyfiögnomifche oor¬ 

deelvellingen. ’Er is iets zegt gy , waar door 

uaamlyk, zelfs ongeoefender) die van eenfcherp- 

?innig oog en vernuft zyn , den Eerlyk-en Man> 

van den Huichelaar, en voljlagen Schurk, kunnen 

enderfcheiden ; en inderdaad niets kenbaarder in 

de Phyfiögnomiën, dan de trekken van bedrog, 

en van kwaadaartigheid en wreedheid. Om van de 

eene foort begrip te krygen: gaflegts tot verfchei- 

den Beroepsftanden, tot een oud Woekeraar, Ad- 

vokaat, Paardenkooper, Kwakzalver enz. en be- 

fhideer ter deege hun Phyfiögnomiën; en van da 

laatste, ga^tot die welke uithoofde van kostwin¬ 

ning met Menfchen of Beeftenmoorden ,pynelyke 

of bekommerende behandelingen, omgaan; zfe 

een oud Krygsman die verfcheiden batailjes heeft 

jbygewoond, en nog niet vceljaaren geleeden de 

de laatfte: zie een Scherpregter, zie een oud Heel® 

meester,een Ledenzetter die veele operatiën heeft 

gedaan, ga tot de Slagters, zie een Vilder, een’ die 

veel met het temmen of dooden van Dieren 

omgaat, en verjaard is in zyn beroep; jawathet 

zonderlingfte is, iet flegts eens op het gros der 

Dienders of Dievenleiders in de meeste groote 

Steden, welk eenkwaadartigenheerfchend oog, 

wat al trekken van boosheid in die allen! meer era 

by 
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by uitflek boven alle andere Mtnfchen: welke 

trekkenen de fnoodsten van alle die Beroepen, 

het fterksc zullen tékenen. Zie daar ook dit deel 

van de Phyüögnomie der loevalligheden u ver* 

klaard. 

Vr. Wie zou denken dat ook de Beroepen 

en Levensparten invloed hadden op de Phylïög- 

noroiën der Menfchen? 
A w. O Ja , en wel een yder — Zelfs in de 

Trekkenen Linidmcnten, waarvan ikubyelkeen 

Hoofdgrond , en in yder Afdeeling iets aange- 

weezen heb. Immers gy zult my toeftaan dat de 

Man van ftudie gantsch andere Wezenslynen heeft; 
dan de Kok, de School meefter dan de Officier, de 

Koopman dan de Boer, de Geestelyke dan de Go* 

chelaar , de Profesfor, dan de Komediant , de 

Advokaat dan de Dansmeester, deKantoorknegt 

dan de Schipper, of de gemeene Handwerker dan 

de Regent, Arts ofDichter, buiten het verfchil 

in Aanzigtskleur , leden , houding en manieren; 

Maar de Wezensproportie kan onderling overeen* 

komen of gelykzyn: en zie daar hetonderfcbeid 

tusfchenhet Toevallige of losfs, enhetMaatrégeli* 

Ie* 

Vr. Nu komt het flegtsopdeSmdeerwyzeaan, 

Hoe kan ik my zulks best eigen maken ? 

Aw. Door alietakken van beoefening In’cby* 

zonder leeren wy die Natuurlpraak booldzaak- 
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lyk öp twee wyzen verflaan, leevend en leevenlooSy 

Leevend door ’t gebruik der Spiegels, door den 

omgang en door veel met Menfehen te verkeeren $ 

door op hunne Hoofden, Wezenspartyën en Phyfi- 

ögnomiën te letten, op derzelver houding, manie*» 

en geilen — ophunneGeaartheden, Hume i en, 

Woorden en Daaden .* over en weder, van de een 

tot den ander, befluiten maakende; op de Men* 

fchelyke excesfen van voorvallen en bedryven in 

de Zamenleeving; en op de excesfen van Phyfiögnö- 

miën, waer mede elk Leerling beginnen moet; 

Leevenloos door woorden en Schriften, door Scha¬ 
duwbeelden, door Portretten in Schildery, Te¬ 

kening of Prent, in Medailles en afdrukken, in 
ftandbeelden en andere voortbrengfelen der Beeld- 

houkunst, door de KunstfpraakderTroniemee* 

tingen , Proportiefchetzen, Hartstogtbeelden* 

Dierehvergelykingen, fchatteeringen en kolorie- 

ten: welk dood Oriderwys , zeer veel agter legt 

gelyk gy ligt kunt bevroeden, by het eerste, of 

daar men proeven maakt op het leeven, op deni 

Menfch zelve, den leevenden Menfch; en niet 

op zyn Afbeelding, een model, dat van alle ko- 

pyën van dingen ’t allerflaauwste is en meest 

verliest by het origineel, gelyk gy daadlyk uit 

Beroepen en Leevensftanden hebt kunnen zien; 

want het is daarin dat de Menfehen meest werk¬ 

zaam zyn, en dat zelfs de door de dryfveer van 
het 
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het belang, in zoo verfchilJende belangens eil 

doeningen en bewoogen, zig kennelykst op de We« 

zens en in de Öogen Jaat zien , waar Hart en 

Brein, Neigingen en Denkbeelden zig geduurig 

vertoonem 

Vr* Zyn ’er niëS nog andére wegen om dee- 

ze Kunst aan te leeren, en zig in dieBetreklyk- 

heden te oefenen , om zodanig een PhyfiögnQmi- 

fche heblykheid te eerder te verkfygenV 

Aw. Dekennisder Troniet&eeting enverdeeling $ 

die der Proportielynen en der bepaalde trekkenjTe¬ 

ken» en Meetkunst moet aityd vooraf gaan. Streqf 

dan verder. Begin eens , met de zoo onderfchei- 

den’merktékenen van Domheid en een doordrin¬ 

gend Verftaqd naar te vorfchen. Ga in een Gek* 

kenhuis, hier weet-gy vast dat gy met niets daii 

Zotten van allerlei aart te doen hebt ^ beipiegel 

derzelver uiterlyke , onderzoek eenS ydcrs eba- 

rakterestiek $ en vraag u zelve: waar in onder* 

fcheiden deeze ongelukkigen zig van anderen, en 

van wyze Menfchen ? zeer plomp zoud gy moe¬ 

ten zyn , zoo gy ’er niet veel uit leerde. Ga dan 

in;eenGenootfchap vanlieden van Geesten Ver¬ 

nuft— van Wysgeeren, Wiskunstenaars errNa¬ 

tuuronderzoekers ; laat een Onkundige, van een 

anders maar tamelyk verftand of begrip u verzei¬ 

len , en hy zal wel hardnekkig moeten zyn zoo 

hy u de reëeliteit der Bbyfiognoïnircinderfcheidiu. 

* T gen 
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gen en kunde niet toeftaat. Ga in de Oefening 

der Fynen, treed op de Plytzaal, op de Ontlee- 

dekamer, in’tConfert, opdeBeurs, inde Ver¬ 

gadering der Schippers en Schuitenvoerders; in 

het Gezelfchap der Petit Maitres, in het Tugt- 

huis — bezie ’er de Aangezigten, let ver op de 

Phyfiögnomiën , onderfcheid ze , en merk op 

derzelver verfchil, en zoo op elks Karakter — 

Vr. Mag ik u bidden, Schildermydaar eeni« 

ge Karakters uit af. 

A w. Van de laatste twee plaatzen alleen zal 

ik u een voorbeeld geeven: ik wil niet eenszeg* 

gen een jonge lustige knaap , maar gy ziet een 

Man van een ongeftadig Wezen, metleevendige 

vlugtigeoogen, eenopenelagchendemond, die 

het hoofd nu gints dan derwaard beweegt, die 

in zïg zelf neuriet, die in zyn gang trippeld , 

geen oogenblik flil kan ftaan , alles aangaapt, 

en niets met opmerking betragt: deezeMan,ge¬ 

loof, ik zal by geen eenig Menfch in ’t vermoe, 

den vallen dat hy beflendig, en van een ernsthaf, 

tig en gezet Karakter is. Gy befchouwt ymand 

van een ernstiger Aangezigt, maar met ichalke 

oogen , omtrent als hetregteroog van het Harts- 

togtbeeldK in Plaat III,of die van F in Plaat II. 

een die u niet regt in de oogen durft zien als gy met 

hem fpreekt, maar dieze telkens weder neerslaat, 

die met de halve mond lagcht zelfs wanneer hy 

over 
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overiets ernftigs (preekt, en wiens eene wang en 

oogrimpels gantfch anders gefield zyn dan de an¬ 

dere, wiens houding, toon én (preektrant iets on¬ 

zékers heeft , wiens feeden afgebroken en Vei» 

(trooit, en de (tem nu langzaam dan fnel , nu 

luide dan zagt, dan diepSdemende dan regtüt, 

en dan weder te rughóudend, nu angstig en als 

weenend, dan vleiend en vriendeiyk is...... 

VeL Die nooit iets van de PhyfiÖgnomie ge¬ 

hoord had , zou zulk eenenonmoogiyk vo »r een 

oprecht Menfch kunnen houden. In de flerkste 

kouleuren is zulkeenen een regteTugthuisboef; 

in de zwakste, zulk eenen als wy daaglyks in >.le 

(landen ontmoeten,want waar is on bevlek te tVou 

we en EeHykheid I waar is geen guitery, wa ir is de 

Menfch zonder Bedrog ! Laat zulk eenen met ons! 

redeneerén zoo als hy wil , laaten zyn woorden 

en betuigingen nog zoo wel meenend fchynen , 

wy zullen bezvvaarlyk , overreed worden dat Op¬ 

rechtheid , zuivere Eerlykheid en Eenvoudig» 

heid zyn Karakter uitmaaken, en dat zyne oogmer* 

ken voor de vuist zyn — Verfcheeld dat Karak¬ 

terbeeld veel van den Huichelaar, van den Ge¬ 

veinsde ? 

A w. Nog zeer aanmerklyk ® — maar het is 

eerst 

* Zie dat met een losfe trek, eenigermaate gefchetst, 
hier voor Bladz. 115. houdt dit daar tegen, en let op bet 

•nderfeheid. 
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eerst in de Praktyk dat ik u Karakters móetgee- 

ven, hier hebt gy die twee flegts tot een proe¬ 

ve van de wyze hoe gy de Gelaadkennis föudeere'n- 

moet, naamlyk op het keven; en mi hebben wy 

de liarmonien, de Antithefen, de Combinatiën, 

Liniamcnten , enZT-fiièr nog niet eens byge- 

bragt. 

V r. Nu nog iets over de andere Methode van 

Onderw3rs en beoefening, als het u gelieft? 

A w. T e wee ten de kevenlooze-, óf die der ftom* 

me Menfchbeelden: maar>hier mist gy zeer veel, 

de'kr'agt én bevveeging der Oogen, de werking der 

Spieren, de verandering der Wezenstrekken, de 

Stem , en alles; evenwel is zy u een groot be¬ 

hulp, en gy moet haar niet verwaareloozen. Gy 

hebt dan uwe opmerkingen over alle foorten en 

klasfen van Menfchen gemaakt, uit alle Menfch- 

vergaderingen van het Dolhuis af, tot op de Beurs, 

de PJytzaal , en zoo tot in het Tugthuis toe: gy 

hebt nu op uw Kamer ook u zelve beRudeert voor 

uw’ Spiegel — Belludeer ’er nu ook andere in 

cffïgie. Ga in eenzaamheid tot de Medailles- en 

Beèldzuilwerken der Antiken, beoefen ’er Ver- 

zaamelingen van Afbeeldfels van voornaame Man¬ 

nen van allerlei Banden, van fielden, Wetgee- 

vers, Geleerden, Dichters, Sektarisfen, Avan- 

turiers, Roovers , berugte Gaaudieven enz. zoo 

zult gy ligt het fchoone en grootfche in uwen 

Medemenfch ontdekken ; maar ook met een het 

laa» 
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Jaage, woeste, eerlooze en fiegte. Neem dan uw 
tékentuig, téken naar de natuur, en gewin op 

die vvyze de gelegenheid tot het waarneeracn en 

afmeetender Aangezigten > omdat vervolgens op 

de leerenden over te brengen; oefen u pok in het 

profil — Ontwerp zelve Karakterportretten , 

Dierzweemingen , en allerlei Men fiche! y kb figuu- 

ren , Hartstogtbeelden en wérkzaame Tróhien, 

leer de 'tonus der Spieren kennén , en dérz'elyen 

aktive beweegingeti beoefenen — En zoo ook be¬ 

oefen dan alle de hier door verkreegen kundig; 

heden, en myne gelegde Theoretifche Gronden , 
op het leeven, op den Menfch zelve, door de 

practicale Physiög no'mie kunde. 

V r. Maar ik bidde u , hoe neemt men dit al¬ 

les waar in deèze Wectenfyhap? hoefnaakt men 

dit gemaklyk? 

A w. Door de enkele beoefening tot Liniën 

gebragt. Gy ziet hoe alles als een fichakel hier 

aan elkanderen hangt: uit de mauw? èn zoo zon¬ 

derlinge Verëeniging van Ziel en Lighaam , en der- 

zelver verfchillende Ge t emperdlièd'en , en IVerkin- 
gen op elkander (1 eGrmd en de grond van alles ,) 

onftaat die verfcheidenheid van Aangezigten, 

die ons* Menfch van Meafch (2e. Grond) doet on¬ 

derkennen ; welke verfcheidenheid in yder Menfch 

nog vermeerderd word door de werking onzer 

Spieren (3e Grónd) , die deeze verfchillende aan¬ 

doeningen en werkingen van onze Ziel, m ydèr 

T 3 Aan ■ 
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Aanzigt premen , en zoo uitdrukken,' tot wier 

nadere ke mis wy ^ehragt worden, door verge- 

Jyking van deezen Spiegel der Phyfiögnomiekun- 

de met de overige partyën en deelen (4e. Grond) 

van 01,s Lighaam; en (5e. Grond) met die der 

Dieren, die ook gelyke ^ereeniging, Getemperd» 

lieden, Gelaadvertcbil, Spiergeftel en Zielsaan- 

doeningen met ons hebben: en in welke kundig- 

beden wy ons verder volmaaken , door het naauw- 

keurig betragten van den weg welke de Natuur 

£6e Grond) met ons houd ; alle welke verkree- 

gen kundigheden in befchouwing, wy eindelyk 

te zaamen brengen in het tafereel dat ons daag- 

lyks voor oogen is, om het te bezien en te be¬ 

wonderen, naamlyk *s Menfchen Jlanfchyn, tot 

het welk w\ nu bepaald wederkeeren, als het mid- 

denpunt daar zg alle onze Kunst verëenigt, om 

^e, daar, (in beoefening,) met den anderen te ver- 

gelyken ,en dan zoo uit véélen, éénëénigbefluit 

teTrekken, st welk wy het wél kennen, en juist 

bejordeelen vm den Menfch noemen. 

XXVe. AFDEELJNG. 
i-t : t l ** ! > ■ i > i ! ■ . > ' 

VRo T "goe gefchied ?ulks f — Ik bemerk 

l i nu , dat wy een grooten flap gaan 

doen, van d§ befchouwende Jhmii tot de fhe- 
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orie Practyk i is die overgang niet wat fchie- 

lyk'? 

A w. In ’£ minst niet: wy zyn daar trapswyze 

aan toe gekomen. Alles wat ik u hier in be- 

fchouwjng gezegd en voorgefchreeven heb, moet 

gy wel in uw geheugen prenten, en dikmaals 

herleezen,en dan in der daad zal udebeqefening 

van deeze gantfche Kunst zoo ligt en gemaklyk 

vallen, zegge ik, dat u geene Regelen meer las¬ 

tig zullen zyn. 

V r. Wat heeft dan nu de volgende grond van 

deeze Weetenfchap in ? 

Aw. In deeze zevende Grondregel 

loopen alle de zes voorigen te zaamen. Zy be. 

paald zig tot ons Aangezigt alléén. Wy — alle 

fpiegelen ons onderling daarinjwy verlangen al- 

le elkander te zien , en waar ? in het Aange¬ 

zigt. Hoe gaarne wenfehen wy te zien dien wy 

agten of beminnen 1 hoe ongaarne, dien wyhaa- 

ten of vreezen! van Luiden die met de dood of 

eenige Ziekte worstelen, yzen wy; en misvorm¬ 

de Wezens befchouwen wy met afkeer. P aü- 

lus was in het afweezenvan zyn beste Vrienden 

onrustig, wenfehende gelyk by ons verhaald hun 

Aangezigte te zien. 

Vr. Welke zaaken hebben wy naar deezen 

Grond dan in het Aangezigt waarteneemen. 

Aw. Delosfe , vastere, en volkamen bepaalde 

plooijingen van het zelve. Nu, de vroege Ouden 

T 4 ken. 
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kenden in deeze Kunst het oordeelvellen uit de 

Wezenstrekken niet ; en wy vinden noch by 

Aristoteles , noch Pythagoras etc. 

liet geringste over cle Liniamenten: die uitvinding 

fchoon zeer oud, is vanlaateroorfprong, zoowel 

als de Temperamenten, die te zaamen vereent toen 

de gemengde bron uitmaakten orn nogzekerer de 

karakters te kunnen ontdekken i verder evenwel 

was men toen nog niet, men bleef onkundig van 

die andere bronnen welke ik u aangeweezen heb. 

Maar wat de Oudheid betreft, die kende niet dan 

onze 2?. 4e. en 5e. bron , dc !e. en 6e. niet dan 

keer gebrekkig, en flegts ten deele, maar de 3e. 

genoegzaam geheel niet, en aan deeze 7e. had¬ 

den zy geen kennis ter waereld. 

V n. Is deeze tak van kunde dan van zooveel aan. 

jbelang, en zoo verborgen? 

A w. ja zy waarlyk. Zy is een der geheimdee. 

]cn van de innigste Natuurkennis — en ö wat een 

elgenibhappen rusten ’er niet nog in ’t Verborgen 

fdoor pc geheele Natuur , die niemand dan de 

Wysgeer ziét, en dan nog maar een dèel'daar van! 

Alles heeft daar zyn Phyjiügnoiniiin en 'Sfgnatm • 

yder Gewas , yder Mineraal' heeft zyn ei¬ 

gen kenmerk en alle kragten in dezelveh, (en 

met één woord ia alle natuurlyke dingeri ), wor- 

den door de naamen en tékenen'aan yder beté¬ 

kende 1 zaak eigen, uitgedrukt en onderkent, na* 

dien diezelfde milde moeder, alle foprthrengfef'en 
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die van haar uitgaan,beftemt,doopt en tékent waar 

toe ze goed zyn: gelyk dan in de Oudsteof Heili¬ 

ge Spraak (nog te hervinden in de Concordantie van 

wortelwoorden der oorfprönglykste Oosterfche 

Taaien) de kragt en deugd van een ygeling ding, 

er. ;tot welk einde het nuttig is, in zyn naam en 

letteren mystici verborgen legt, en voor waare 

Taalkenners aangeduid word: de waare grondflag 

derCABALA. Waaruit dan volgt, dat de Phyfiög- 

nomie en Chiromantie derNatuurlyke dingen,de 

irnige Liniarrientkunde en het charaktereftike 

van af’t Gefchapene is, die van yder Arts ver- 

ftaan behoorde te worden: want de Natuur brengt 

niets voort, ofzy betekend het om te fpreeken, 

jnet het kenmerk Van dat geene wat in hetzelve 

is : ' en hoeveel te eerder dan niet de Menfch, 

dat grootste kunstftuk en wonderwerk van de ge- 

heele Natuur ! zou zy deezen vergeeten heb¬ 

ben? •— verre van daar: zy is zoo agteloos niet 

als de beuzelnatuurkundigenr en de waandoktoo- 

ren van onze eeuw zyn, die de Natuur niet kennen, 

den Menfch vergeeten , en blind zyn voor het 

verwonderlyke in beiden , daar de Wysgeer al¬ 

leen de ftomme taal der Beeldfpraaken, en de 

geheimfleutel der fchatöntfluiting van heeft. Niets 

laat de Natuur van zrg gaan daar zy haar zegel en 

Signatuuren niet in drukt; een voorbeeld ziet 

men aan ons Menfchen , en wel het zigtbaarste 

Voorbeeld van allen vooreen yder, wat het hart 

T 5 in 
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in den Menfch denkt en wilt, ziet men hem in 

de oogen aan, het zy dan het goede of kwade, 

zelfs zyne aanflagen en voorneemens in het toe* 

komende : en zulks mist niet; ja daar is niets 

zoo heimelyk in den Menfch’t welk niet zyn uit. 

wendig teken aan hem heeft, t>yzonderIyk in ’c 

Aangezigt: en dat is het fundament onzer 

Kunst. 

Vr. Wat moet ik begrypen door de Gelaat, 

kunde der Natuurlyke dingen ? gaat de Phy- 

siögnomie en Chiromantie dan over de 

geheele Natuur? — dit fchynt my een Paradox 

te wezen. 

Aw. ’t Is ’er egterindedaadgeene. Degrop- 

te M AiMONiDEs zegt elders: ” de groote en 

,, kleine waereld harmoniëren: wat in de eene 

„ is, is ook in de andere, en zy voeden en helpen 
., elkaêr. — De gantfche Natuur is vol Aange- 

„ zigten eq Handen die ons Gods wonderen doen 

„ zien, en die die wonderen bewerken”1. En 

zoo fpreekt ook de H. Schrift op verfcheiden 

plaatzen van het Aangezigt der Aarde, het Aan¬ 

gezigt der Bergen , der Wateren en wat dies meer 

is; ’t welk zoo onëigen niet is als hetindeneers* 

ten opllag fchynt: want zoowel als wy Aangezigt 

noemen, het ^oortreflykste en fchoonste deel van 

ons gantfch Lighaam, en dat ’t welk wy aan een 

ygelyk ontdekken, waarom zou men ook alle die 

wonderwezens die ons de Natuur fteeds ontdekt, 

waar 
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waar alles zoo vervuld van voortreflykheid en 

fchoonheid is, geene Aangezigten mogen noemen ? 

Met waarheid, alles wat in der drje ryken der Na* 

tuur is, yder fchepfel, yder ding, zelfs de voor 

veele oogen onbezielde, alles heeft zyn Aanzigt, 

en in dit Aanfchyn, de eeuwige Tekenen, de ge* 

fixeerde Tekenen en Signatmren derNatijur: en 

dit is de Phyjiognomie der Natuur. 

Vr Heen het Aangezigt van den Menfch ook 

iets • oormflyks boven die andere , die dan wej 

zeer menigvuldig moeten zyn ? Zeker, gy ver- 

kondi t my een nieuwe Leer! 

A w. Een Leer die de al Ier oudste is en de waar = 

agtig.'te : te bejammeren maar, dat ze niet van 

eeuw tot eeuw voortgezet is , dan zou het 

Menfch lom meer gelukkig , minder elendig 

zyn. Gy weet, de Menich is het puikftuk van 

de geheele Natuur : zou zyn Aangezigt daar dan 

ook niet, onder alle die anderen, het puikftuk 

van wezen ! daar Mos es zegt , dat wy naar 

Gods beeld gefchapen zyn, en David, dat God 

ons ingedru.kt heeft, een ftraal van de glans zyns 

Aangezigts. Gelyk wy dan in ’t begin van ons 

Onderhoud ook het Aangezigt de fpiegel en het 

beeld der Ziel genoemd hebben. Zoo veel dan 

als het Aanzigt der Dieren die der leevenlooze 

Gefchapenheden overtreft, zoo ver overtreft 

ook he: Aangezigt der Menfchen, dat der Die- 

ren; 
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ren, en dergantfche Natuur.Maar laat ik 

van deeze Uitweiding wederkeeren tot die laatfte 

van onze Gronden, waar in om zoo te fpreeken 

alle, en teffens onze Gemeens Plaatzen , als in 

pén éénig punt zeide ik u zaamenloopen; even 

gelyk in het Aanzigt alle de beweegingen, wer¬ 

kingen en lydingen van de Ziel en van het geheele 

Lighaam zaamenloopen, ’t welk daar als het kort 

begrip van is: want zoo als wy zien dat de geftea 

des Lighaams de geftaltenis der Ziel ontdekken, 

ook zoo ontdekt Hoofd enAangezigtdie beiden, 

volgens de Helling van Apuleus, zeggende 

zeer aartig : *■' dat de Menfch zig geheel in zyn 

„ Hoofd vertoond. 

Vr. Myne gedagten waren daar verrukt in 

uwe zeldzaame en zoo nadenkelyke befpiegeling 

over de algemeene Natuur — Nu welaan, wy 

zyn thans aan het geheime deel der Gelaadkunde: 

ik ga dan myn aandagt op nieuw weerinfpannen, 

om ze ééniglyk hier op te vestigen. Wat heb. 

ben wy- dan in dat Aangezigt volgens deezen ze¬ 

venden Grondilag der Pnyfiögnomiekunde te be- 

fchouwen ? • - v 

Aw. Als het kort begrip dan van Hoofd en 

Lighaam, hebben wy ’er ook het geheele begrip 

des inWendigen van den Menfch in te befchou» 

wen: en de kern nu van dat inwendige wyzen 

ons de Linidmenten alléén aan 5 het ruuwe word 

v ‘ ons 

X 
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ons door de ruuwe fchors de Huid , het (telfel- 

en maakfel der Beenderen, de Om trek ken , de 

Verdeeling en Proportie , de plaatzing.en vor¬ 

ming der Partyën en Aanzigtsdeelen aangetoond 

en open gelegd. r,.. v 

Vr. Hoe! ook door het (telfel der Beenderen; 

daar hebt gy my nog niéts over onderweezen.. 

Wat is my.daar noódigs van tc weeten ? 

Aw. Weinig, dan dat zy de Omtrek en Vorm 

onzer Weezens maaken, welks grofheid of fyn* 

heid, lengte of breedte enz. afhangt van onze beeft, 

deren: gemerkt ons Aangezigt zaamengezet is uit 

vërlcheÜden (tukken beens, die begreepen worden 

onder twee voornaame deelen de Kaaken genoemt, 

die van de Kaakbeenderen haarnaam , vorm en ge. 

daante ontvangen; de onderkaak alléén beweeg, 

lyk , beftaat maar uit één (tukbeens, gelykende 

naar een boog wiens enden opwaard ryzen, waar . 

mede zy zeer konstig gewrigt word aan qe (laap- 

beenderen ; de bovenkaak beftaat uit dertien boe¬ 

nen waar van de twee eigenlyk genaamde Kaak¬ 

beenderen degrootsten zyn :docb waar mede wy 

niet verder te doen hebben, dan dat ik u hier mede 

heb willen beduiden , dat zy te zaamen gevoegt 

de omtrek uitmaaken van ons Aangezigt, van 

welker geitel dus afhangt de vorm van het zel¬ 

ve ; en zoo ook die der Dieren, ’c welk te pas 

komt in de Vergelyking der Dimnzwemingen 
meer 
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meer dan in de fchikking en het opmaaken def 

Liniëmehten of Aangezigtslynen. 

V r. Wel nu dan tot deeze kern van de Kunst, 

wat moet ik door Liniamenten onzes Aangezigts 

verftaan ? 

A w. Zekere vouwen, kreuken of rimpels, door 

onderfcheiden beweegingen van Lighaam en Ge® 

moed , door middel van de Spieren daar voort® 

gebragt, welke dan alzo wederom die Gemóeds- 

eigenfchappen in ymand aantoonen. ’t Zyn die 

Trekken welke men in ’t gezigt des Menfchcn 

waarneemt, waar uit men zyn aart, Zielsnei¬ 

ging , driften, denktrant — zelfs zyne Hartsge¬ 

heimen — én nog al hooger in deeze Weetenfchap 

gaande, zelfs zyn Geluk en Ongeluk, met volko¬ 

men zekerheid voorfpeld. 

V r En die vouwen óf kreuken gebooren' 

uit ons inwendige , of uit de werkinge van onze 

Ziel en \Tan onze Denkbeelden op ons Lig¬ 

haam en zoo op ons Aangezigt, formeeren daar 

dan lynen?. 

Aw. Wy noemen die zoo, wyl ze dus aaü 

ons oog voorkomen. Gy weet dat in de Ge o- 

METRiE een lyn eene grootheid is die alieenlyk 

uitgeftrekt is in de lengte, zonder eenige breedte 

of dikte, en dat ze gevormd word door de vloeying 

(fluxio,) of beweeging van een punt; en ook niet 

anders moet gy u dezelven hier verbeelden. Zul¬ 
ke 
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ie lynen nu moet gy hier tweevoudig betfagten: 

als die welke de buitenste omtrek van het Aan- 

gezigt uitmaakt, Contour by de Tekenkundigen 

genaamd; en [(2) als de Liniën of itreeken wel. 

kedcinhoud of vlakte van hetzelve betreffen; 

die beiden weder tweezins moeten waargenomen 

worden: de Contours welke den gantfchen onfo? 

vang des Wezens befchryven, waar van ik met 

u reeds gehandelt heb; en die des Agter- en des 

Voorhoofds in ’t byzonder , waar van wy nog 

moeten handelen. 
Vr. Wel nu van het Voorhoofd? ik erïnner 

my dat gy de Phyfiönomifche befhideering van 

hetzelve, een voornaam deel deezer Weetenfchap 

noemde. 
Aw. Voorzeker; en zy is dat ook. De Ou¬ 

den noemden die kennis Metoposcopia , of 

de befchouwing der Trekken en Liniamenten die 

van de Oogen en Wenkbraauwen af, opwaards 

tot aanhethairin den Menfch zigtbaar zyn: zy 

behandelden die Kunst zeer geheimzinnig, en heb¬ 

ben ’er nooit anders dan duister en bedekt over ge- 

fchreeven. Ciro Spontonius flrekke hier ten voor¬ 

beeld van, die uicdrukkelyk de Aangezigtswicche- 

laary in een groot boek verhandelt heeft, en die 

volgens de wyze der Alöuden, zeven Liniën in het 

Voorhoofd, waarneemt, welke hyyder haar by- 

zondere Planeet geeft, naar Astronomifche rang- 

fchikking van elks hemelftand; zoo is de eerste de 

Li. 
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Linie van Satumus, de tweede die van Jupitery 

de derde van Mars enz, 

VR; En wat doen de Planèetendaartoe ? heb¬ 

ben die hier ook eenige beduidenis ? 

Avv. Geen-de minste', dan voor zooverre diö 

ïiaamen dienen tot onderlcheiding; \ welk wy 

even goed doen kunnen door de letters «A, B, G 

enz. Doch zy deeden zulks om te verbeisterenen 

deeze Weetenfchapzwaarer te makken. En daar¬ 

om is zy zooveele eeuwen verdonkert gebleeven: 

dan het is deeze, welke begint met haare qmzwag- 

telingen te ontdoen. En thans llaat de Metopos- 

copia eene gantfch andere gedaante aan te nee* 

men. 

V r. En zou inderdaad ons Voorhoofd, dein- 

nerlyke gefteldheden en Zeden te kennen geeven, 

of 20u ons Karakter daar in ’t byzonder geprent 

liaan? 

A w. Twyfel daar niet aan. Momus wenfch* 

te eertyds 5, dat de Menfchen een klein vengs* 

3, tertje in de borst hadden, waar door men hun 

hart mogt kennen.” Die begeerte was zoo 

uitfpoorig niet ; in plaats van één , heeft de 

Menfch ’er wel twee, en die Haan nog zigtbaar» 

der, naamlyk in het Voorhoofd , in plaats van in 

de borst: deeze zyn in de Oogen, welke daar 

als de hartenvengsters zyn, om nevens dat Voor- 

hoofd zelve , en de trekken en gebaarden in ’t 

Aangezigt, ons het inzien te verkenen tot het 

a 1 bin* 
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binnenfte, tot het gemoed; en laat ymand zig 

verftellen, veinzen of zig in zyn Troniehouding 

door kunst vermommen , zo blyven die neigin¬ 

gen tog ftand houden in de geftalte des Voor- 

hoofds en Aangezigts, indien de muskelen die 

werkingen gewoon zyn , waar door de zulken 

evenwel wederwïllens verraaden worden, daar de 

Affecten of Pasjiën nooit bedriegen in haar aan- 

tooning, en alzo ook niet in het aantoonen der 

Ondeugden en Geaartheden welke uit haar voort- 

fpruiten. Geen waarfpreuk daarom diealgemee* 

ner en gewisfer is, en die meer het weezenlykë 

deezer Weetenfchap bevestigd, dan deeze, Frons 

anima Janua efl, „ Het Gelaad is de deur der 

„ Ziel;” zy zelvè is ontleend van de Grondzaak 

der Kunst, want die Frons of by verbastering 

Frontefpiets, ons Voorhoofd of Stem, by de Ou¬ 

den Metoscopia genaamd, was voortyds haar voor¬ 

naamste Zetel. Al ons noodlot, doen en laaten,- 

zegtHALi fiaat voor ons Voorhoofd gefchréeven. 

Dat Voorhoofd , en dan ons geheele Aangezigt 

is de Gedaantefpiegcl der Ziel ; ’t is dan een 

dwaaling, die Spiegel vals of misleidend te noe¬ 

men; zy is dat nooit, maar onze oogen zyn 

het, wanneer zy in denzelve zien, of liever 

niet wél zien , by gebrek van kennis en er¬ 

varing in deeze Weetenfchap. De Oosterlche 

Volkeren inzonderheid zyn hier zoo wel van 

overtuigd dat dg Turken gewoon zyn bunnen 
V mid 
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middenfle vinger regt voor hun Voorhoofd te zet¬ 

ten, en te zeggen dat hun fortuin en fuort van dood 

daar geprent Jiaat. 

Vu. Waar heeft dan het zeggenzynoorfprong 

van, dat het Gelaad van den Menfch een valfche 

Spiegel is , die bedriegt en miswyst, vleid en 

ontveinsd? 

A w. Uit de onkunde en de doolingen der ge- 

brekkelyke Aangezigtbefchouwers; en van de wei¬ 

nige uitzonderingen die daar nu en dan plaats by 

vinden , niet in de Kunst zelve maar in het on¬ 

volkomen verftaan of gebruiken van de Kunst. 

Met reeden zal een halfbekwaame , die in het 

oordeelen over ymands Gelaad mistast, tot zyn 

veröntfchulding bybrengen , dat allen niet even 

ervaaren in die Weetenfchap zyn; en dit alléén is 

genoeg om het geen ik zeg te bewyzen. In der 

daad het is ook zoo: een ervaarene tast nooit mis, 

voor hem is die Spiegel altoos amince Janna het 

deurzigt tot de Ziel. Wel is waar dat de natuur voor 

hetgemeene gros van Menfchen wel eenig bedrog 

ten voorfchyn brengt, dat fomrnigeerger, ande¬ 

re beter voor hen fchynendanzyinder daad zyn, 

doch waar dit plaats heeft, is zulks voornaamlyk 

ingerigt, om niet elk het Voorrecht te geeven 

van Gedaantekenner te zyn of alles te kunnen zien, 

en om het vermoeden van het gemeenegros Men¬ 

fchen in te fchielyk over een ander te oordeelen, 

in te toornen en te beteugelen ; want niet elk 

heeft 
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beeft de toegangen tot dit heiligdom van Wys- 

begeerte, daar, buitengronden, kennis enervaa* 

ring, en alles wat Onderwys, Oefening en On4 

vinding aan de hand kunnen doen , nog een ze* 

ker iets toe behoord , dat niet aan een yder ge. 

geeven is , en daar ik geene andere uitdrukkingen 

voor weet te vin Jen dan die vangem'e, habilitatiS 

cculationiseen net en vaardig oog , of geiyk men 

in andere Kunsten lpceekt mampulatien of zekere 

handgreepen die flegts aan fommi^en eigen, maar 

aan weinigen natuurlyk zyn. Oefening weet men 

befchaaft, dan het is Natuur die begaaft, en dee- 

ze gunt weinigen, ook in deeze Weetenfchapdat 

Voorrecht waarvan ik fpreek. 

V r. £n dit oog. moet in onze Kunst, inzonder- 

heid over de Oogen, en over het Voorhoofd ge« 

rigt zyn ? 

Aw. Volftrekt; en dat met naauwkeurigheid 

en kunde. En dan zal men zien dat het Gelaad, 

nooit een valfche Spiegel is; en zoo dit gebeurd, 

dan is de misflag by den befchouwer: intégendeel ? 

daar is altoos in alle Menfchen eenegelykheiden 

overéénkomst van de Perfoon , met desfelfs Ge* 

aartheid; en het uitmuntende van de Ziel, in goe. 

de of kwaade hoedanigheden , toont zigookbei. 

derlei in het gunstig of ongunstig Aanzigtot Voor¬ 

hoofd, ’t welk men dan noemt eene goede, of 

kwaade Phyji'ógnomie hebben, vermits dan de Trek¬ 

ken of hoedanigheden van de Ziel, ook die van 

V z het 
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het Wezen verzeilen: maar nietelfczietdreover¬ 

eenkomst, niet elk merkt ’er op» Deeze Trek- . 

ken nu , worden het eerst betragt in het Voor¬ 

hoofd; vervolgensin het overige van het Tro¬ 

nie of Gelaad; en dan komt men tot de Combi¬ 

natiën —- Hier uit nu oordeelt men volgens dee- 

zen zevenden Grond: en men doetdatmetallezé- 

kerheid, vooral wanneer alle Tekenen en Lini- 

amenten tezaamen genomen worden , en dat men 

die onderling vergelykt , en ze met het Oogge- 

ftel vergelykt; en dan eerst kan men met gewis¬ 

heid befiuiten. Daarom verdeelden de Jaatere 

Ouden, de Phyfiögnomiekundein twee deelen:in 

de Me toposcopie welke alléén de Stern of 

het Voorhoofd betragt, en in de Opbtalmos* 

eopiE die uit de'Oogenen de wending der Oogen 

de Affecten en derzelver Gemoedsbeweegingen 

leert ontdekken: degemeene Tekenen van welke 

beiden, zy onder een vermengd, Signa Phyfiög- 

nomica noemden; en ook Phyfi'ögnompnici, dan 

naamlyk, wanneer zygefixeert waren, en bepaal¬ 

de kenmerken wierden. 

Vr. Zoo dat men uit het Voorhoofd op zig zelve, 

(zoo min als uit Oogen, IVenkbraauwen, Omtrek, 

Zweemirigenz. afzonderlyk) dan alléén niet wel kan 

Phy fiögnomizeeren, en dat de Jaatere Ouden niet 

minder clan de vroege hier in zeer gebrekkig waren? 

Aw. Men moet alle Wezens liniamenten, zoo 

van het geheele Aanzigt als het Voorhoof al¬ 

léén 

/ 
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léén, elk tot zyn fbort te ziamen brengen , ge» 

]yk ik daadiyk aan zal w\Tzen; cn ze dan in para- 

lel (tellen. Maar zekerlyk dan ook daar by be* 

tragten en waarneemen de Tekenen der Oogen, 

de Oogbeweegiijgen , en de Oogen zelve, dat is 

haar geftcl, even of onevenredige Standplaats , 

uitpuiling of diepte, groot- of kleinheid, maakfe! en 

kleur, Dierenzweeming enz. — Mitsgaders dan 

nog de Omtrek van het geheele Hoofd; desfeifs 

verdere Partyën en Deelen ,* en eindelyk alles wat 

hier tot Signatmren gebragt kan worden uit de 

andere £es Gronden welke u verklaard zyn. 

Want hou in ’t oog dat wy hier met één éénige 

Grond op zig zelve te doen hebben, doch waar 

in alle andere als zig verëenigen, en hen tot figuu- 

ren en ftreeklynen brengt, zoo klaar en fpree* 

kende zelfs, dat een in dit opzigt wél onderwee • 

zen Schilder ymand op die manier naar verëifch 

tékenende, wanneer dat Af beeldfel dan naar een 

kundig Phyfiögnomistgezonden werd, deezedaar 

uit als dan, zonder temisfenhetvolkomene Karak¬ 

ter zou opmaaken; gelyk wy van Hirodactis 

en zommige andere leezen — en op deeze vvyze 

alléén kan men een Portret beöordeelen. 

V r. Zyn die zaamenloopende Signatuur en of 

Tékenen nu onderfcheidbaar? —- Zyn ze van 

een merkelyk verfchillende aart ? — en zyn ze , 

van wat natuur ze ook zyn, in het gemeens 

Menfc'idora bepaald?. 

Va. V 3 
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Aw. Schoon vvyze alle bepaald noemen, on- 

derfcheiden wy die een gebruike voor de Konst, 

gemeenlyk in (i) losfe, (2) vastere, en (3) 

volkomen vaste Trekken, die derzelver fixe ge¬ 

daante hebben aangenomen, haar zetting en ves¬ 

tiging verkreegen hebben: ik zeg alle bepaald, ten 

aanzien naamlyk der Troniën in het algemeen; 

want uitei stens van Driften, uiterstens van On* 

daaden , uiterstens van een kwaad Humeur, of 

ilegte Geaartheid , van verjaarde Heblykheden, 

Toevallen en Ouderdom, bepaalen haar in ’t by- 

zonder, Deeze alle maaken derzelver verfchil* 

lende aart uit; en ze blyven bepaald over het ge* 

meene Menfchdom: ten zy alléén wanneer toe¬ 

vallige omftandigheden haar eenigermaate onnut 

maaken, gelyk, als y mand die Trekken door Konst 

verandert , wanneer hy ten Hove het veinzen 

leert 3 zig op de Kunstgebaarden toelegt j-, en 

ooit 

i Qslyk de onderwyzers in de Gebaarden doen, (het 

Mildere deel der Uiterlyke Welfpreekendheid; , wanneer zy 

Predikanten, Reedenaars en Toonelisten willen vor;nen; 

en behoord dit deel tot de bsftiering der Gesten in de Qrato■* 

fie, Zoo leert 1$ F a u c h e ü r , de jiangezigten door de Kunst 

voor den Spiegel régelen en in hun plooi zetten, teneinde 

„ de Hartstogten in anderen gaande tenjaaken, of de hoe 

„ danigheden der Menfchen te beweegen, cm een bly 

,, geiaad te vertoonen daar het te pasfe koomt, een droe- 

,, vig geiaad waar bet treuren voegt» om de Pasfiën van 

j-j hiefda en Vfoiykheid, pf vgn Haat en Smarteuittednjk. 

ken v 
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ooi; in ymand b. v. die Byziende is, want ook dan 

verliezen de Wezenstrekken haar kragt — Anders 

zynze voor het overige in alle Menfchen ftand- 

vastig dezelfde. 

Vr, Dus feilen zy in die gelegenheden. 

Welke ftaat is daar dan op te maaken? 

A w. Juist toont de Phyfiögnomie dan ook die 

yeinzery of veranderde toeftand aan. En men 

:eemt zyn toevlugt als dan tot andere Gronden 

jeide ik u §: terwyl tog het voorleedene, altoos 

m het tegenwoordige blyft doorftraalen. Gy weet 

ivat ik u nopens Socrates gezegd heb. Men 

kan zyne Gemoedsneiging door de reeden verbé¬ 

teren — ook verflimmeren : en dus, men zou 

kunnen jmisleid worden ook wanneer ymand 

zyn Gemoedsgeftalte behield en zyn Trekken 

veranderde. 

V r. Of ook wanneer hy met dezelfde Trek¬ 

ken zyn gemoedsgeftel veranderde?. .... 

A w. Zulks kan onmooglyk zyn: dan het eer- 

fbe 

„ ken, om het te ftellen en verhellen , minzaam in Ver- 

„ troostingen ; geftreng in Beftraffingen ; deftig en ont 

, zaglyk als men tot zyn minder, en nederig en eerbiedig 

,, wanneer men tot zyn meerder fpreekt.” Zou ’er 

wel een fraaier Inleiding tot het Ieeren van de Kunst van 

te veinzen bedagt kunnen worden? — alléén de Phyfiögno- 

miekunde is haar éénigst Antidoot, zy leert den Menfch 

kennen zoo als hy waariyk is. 

| Zie mede bladz. 110, 116. enz. 
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He kan door Konst gefchieden. Alle die geenen 

welke voor het Publyk anders moeten fpreeken 

dan zy denken, die zig ernfb'ger, vroomer,op¬ 

rechter en eerlyker moeten vertoonen dan zy 

zyn, wier Beroep de Veinskunst, ofhetaannee- 

men van verfcheiden Gedaantensmedebrengt,ge- 

lyke zeker (lach van Redenaars, de Acteurs en dier- 

gelyke, welke in dat zelfde geval zyn met de Ho¬ 

velingen, behouden deels hun aart, al verande¬ 

rende Wezenstrekken; want (omgekeerd) als 

yspand zyn aart verandert, dan ook fchikken zig 

zyne Trekken en Liniaraenien daarnaar: zoo 

dat hy met dezelfde Trekken, onmooglykz37nge- 

iïioedsgeitalte kan veranderen. Daarom zegge 

ik aangaande die Veinsaards pit Beroep of om 

belang , (door de gewoonte in onze bedorven 

Waereldials gewettdgt, zoo dat niemand’ermeer 

pp let,) zy behouden deels 'hun aart, vermits het 

grootste gedeelte van hun inwendige en zoo ook 

van het uitwendige, ontaart tot Huichelaary, Be¬ 

drog , en Breeken; en zulks noodzaaklyk ge- 

3yk de Ondervinding dat dan ook in hen bekrag- 

t}gt. ' 1 : ? ’ ' 
Vit. Hier waren al zeldzaame aanmerkingen 

over te maaken, aangaande cle Karakters van 

zulke lieden. — Ik begryp u; het aanleeren van 

Kunstgebaarden en kunstige Aangezigtsverande¬ 

ringen, om het te plooien en te voegen naar de 

ernst van zyn Arnpt, paar zyn inzigten en oog- 

nier- 
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merken, moet dit noodwendig ten gevolge heb* 

ben. Maar mag ik u iets vraagen \ mengt gy 

hier niet de Voorhoofdslynen met de gemeene 

Aangezigtslynen te zeer ondereen ? 

A vv. Wy zullen die doorgaans aan elkander ver- 

knogten, om dat ze de naauwste betrekking met 

elkander hebben , en dus in dit opzigt, zoo wy 

ons verbeelden de Ouden verbéteren, die gelyk 

wy gezien hebben , van elk eene afzonderlyke 

Weetenfchap maakten. Zonder meer van haar 

te zeggen dan het geeneik reeds hier en daaraan- 

geflipt heb, zal ik ray maar daadlyk tot derzelver 

bronnen wenden. 

Vr. Naamlyk waar uit die Trekken of Linia- 

menten haar oorfprong hebben: treflyk. Waar¬ 

uit ontleenen zy haar beginfel? 

Aw. Inzonderheid uit de tweede, derde enser- 

de onzer gelegde Gronden; vooral die derde. En 

weiders uit de gemeene Plaatzen der Gelaadkun 

dige Variatiën. 

V r. Ei ja, gy hebt my de Lyst en Verklaa- 

ring dier gemeene Plaatzen beloofd, welke ei- 

genlyk zyn die? 

A w. Deels heb ik u daar reeds verfhg van 

gedaan §, maai ik zal u de overigen die onmerk¬ 

baar voor u door myn Onderwys heenen gevloeid 
zyn, 

V 5 
§ Bladz. 58. 
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zyn , hier ook optellen. Eigenlyk zyn die Ge- 

jrmeene Plaatzen als de laaden en vlakken van ons 

Kunstkabinet om zoo te fpreeken, of als de ka- 

meren van ons Magazyn van Phyfiögnomiekun- 

de, waar uit wy alle Karaktertékenen, alle die 

gefixeerde Trekken en Linicimenten van het Aan- 

gezigt ontleenen en haaien. De laatften bevat 

gy: onder Karaktertékenen nu begryp ik in de 

eerste plaats, de fynheid of grofheid van de huid, 

de kleur of verwe, plekken, geboorte wratten 

enz. in de tweede, vetheid of magerheid van het 

Aangezigt, langheid of fraaiheid, breed - of dik* 

lieid, platte vorm of uitpuiling; inde <for<fe,fchik* 

king der deden , en proportie tot elkander; en 

in de vierde , vorm en maakfel van yder deel in 

zyn eigen proportie. 

Vr, En tot welk gebruik nu, dient ons dit 

alles ? 

Aw. Tot dat van alle onze Gronden te zaa» 

men: want uit deezen nu leiden wy af, maaken 

wy op en trekken wy gevolgen beneffens ook 

uit die Linicimenten, vouwen, plooien of rim¬ 

pels, tot het befluic en de ontzwagteling van die 

Veranderingen in het Gemoed, enderzelveron* 

derfcheiding en oorzaaken, waarvan die Karak¬ 

ter- en Liniamenttekenen de kenmerken in het 

Aanzigt drukken; Veranderingen die wy tot het 

getal van XX gebragt hebben, als zooveel Ge» 

meene 
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meene PJaatzen dan van Phyjiögmmifche betrek• 

kingen tot het Aangezigt — en zoo dan tot de Ziel. 

Vr. Steunende dan op deezen grond, „ dat de 

„ Neigingen van de Ziel, het geftel en de trek- 

„ kendesLighaamsinhet Aanzigtafgebeeld, be- 

„ flendig volgen”. Maar hoedanig tot beiden? 

Aw. Tot het Aangezigt: door alle die aange* 

weezen Karaktertékenen van verwe, vlekken, 

verlenging, verfchikking enz. Tot de Ziel: door 

blyken van gebaarden, woorden en daaden, ge* 

lyk men onder anderènbevvyzen kan uitdeDron- 

kenfchap en uit de Ziektens, welke beide de Ka¬ 

rakters der Menfchen zóö aanmerklyk verande¬ 

ren , uitwendig , en zoo dan ook inwendig, rood 

of bleek van kleur, viakkerig, uitgezet of ver¬ 

lengt van Wezen; verward of zwak in gebaar¬ 

den , woorden en bedryven — ook verward en 

ontfteld, zwak , en bedwelmt in ’t Gemoed. 

Deeze gmeene Plaatzen [Loei Communes] 

eu zyn in rangfehikking de volgende: 

1 de Temperamenten of aange'oooren Geftellen. 

2 de onderlinge Menfchbe-1 Kroost Natie J 

trekking, van J en Toevallige^Zweeming 

3 Je Jaaren en Ouderdommen; 

4 het Land en Climaat waar in wy zyn. 

5 het tegenwoordig Saizoen. 

6 veranderde Leefftand, Leevenswyzen en bezigheden!. 

7 al te groote Studiën of Letteroefeningen* 

8 Vee! zorge en bekommeringen, 
9 Ziektens, Kwaaien. 

I® Ongemakken en Zwakheden. 
ii Hart- 
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11 Hartzeer en Verdriet, 

ia Uitgeftaane Rampen en Gevaarcn» 

i ^ Fatigues, en vooral Oronkenfchap. 

J4 Tegenfpoeden, des fortuin. 

ï5 de Minnehandel, 

16 het te veel waaken. 

17 Ontftelrenisfen. 

j8 koitftondige Hebbelykheden. 

19 Habitudes , of geduurzaamheden van Aanwendfe- 

len—— Gewoomens van doen. , 

Clo de Idéés of gemeene denkbeelden , en gewoontens 

van denken. 

Alle deezen, veranderen, ftellen en verftel. 

len, gelyk wy gezien hebben, het Menfchelyke 

Aangezigc ongemeen, plooien en rimpelen het, 

geeven het een bepaalde en eindelyk eene vaste 

houding, vaste Liniamenteh en Trekken waar van 

deeze Gemeene Flaatzen aldus de bron¬ 

nen zyn, en loopen zoo alle in de 3e plaats zaa. 

men, wyl zy ons veröudelyken, en alle tot Trek¬ 

ken of Streeklynen van Ouderdom worden, waar 

van eene verbruinde kouleur, rauwer huid, en 

de rimpelen des Voorhoofds zoo kenbaare téke. 

nen zyn, buiten de toevallige van de ftem, het 

hair, de gang enz. — En deeze plooi]ingen zyn 

zeer verfchillende» 

V-R. ;Goed. Maar is het mooglyk dieuitelkan- 

deren te kennen ? 

A w. ö Ja. Zy allen onderfcheiden zig voor 

een Kenner; dat is, yder van deeze Gemeene 

Flaatzen heeft haare byzondere plooien, welke 

aan 
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aan haar alléén eigen zyn > zonder metdeanderen 

iets gemeen te hebben. Sta my toe dat een ver- 

drietlyk Mensch door aanhoudend Hartzeer ver. 

oudert, gantsch andere plooien en Liniamenten 

heeft dan een bejaard Ligtmis die door Debauches 

veröud is; een zieke Student, dan een oud ver¬ 

zwakt Zeeman; een Generaal, dan een Kruier, 

de Man van zorg, bezigheden en tegenfpoeden, 

dan die welke onbekommert en op zyn gemak 

leeft; en zoo met alle anderen. Inderdaad gy 

zult ’er een zigtbaar verfchil in vinden: en ook 

dan, my het onderfcheid en de waarheid der We¬ 

zens liniamenten toeftemmen. 

V r. Ik twyfel reeds aan derzelVer wezenlyk- 

heid niet meer. — Maar dat onderfcheiden be. 

gryp ik, is dan wel zeer noodig, doch ook tef- 

fens ongemeen raoeielyk en zwaar. Wat valt 

hier in te doen ? 1 
Aw. Een Pbyfiögnomicus moet die verfchil- 

lendheden, Tékenkundig beoefenen; hy moet 

van deeze Lyst die wy hy hem flprion voordellen 

om dat wy hier onderwyzen en niet oefenen, a 

postsriori gebruik maaken, dat is hy moet eerst 

de Wezens - en dan de Gemoedskenmerken ([daar 

uit afgeleid) befchouwen, en nafpooren; want 

de Praktyk volgt hier alzins de omgekeerde 

orde der Theorie: Dan voor zoover eenige 

van die gemeene Plaatzen, gronden of bronnen 

onzer Weetenfchap, en bevvysgronden teffens 
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van dezelve zyn , kunnen zy , ook in haar verband, 

apriori van gebruik zyn ook in hetpracticaale deel. 

Een Leerling moet beginnen met Aangezigten te 

tékenen en verdeden , ze te plooijen en ’er ly- 

nen over te trekken — en dan vervolgens moet 

hy zodanige Trekken, met zékere Karakterslee- 

j-en verbinden , met Karakters , Denkaarten en 

Zielsgeheimen aan zulke Trekken eigen. 

V r. Maar ik zie u in deeze Lyst verfcheiden 

Veranderingsbewerkingen die my voorkomen van 

één aart te zyn, afzonderlyk voorftellen; ik zie 

u hier onderfcheid maaken tusfchen Zorgen Hart• 

zeer, Ziektens en Ongemakken, Rampenen Tegen- 

fpoeden; gy fpreekt van Ontjleltenisfen die ik zou 

meenen dat tot de Hartstogten van Prees en Schrik 

behoorden, en van te veel waaken b. v. dat ik 

zou agten tot de Fatigueste behooren: Zeg my' 

tog, kenmerken zig die alle onderfcheidelyk in 

de Troniën ? 

Aw. Volïtrekt onderfcheidenlyk kenmerken 

ze die, de Leer der Liniamenten verklaard zulks, 

en toont dat onderfcheid klaarblyklyk aan. — 

Die onderfcheidingen behooren tot de Intellectu¬ 

ele Phyfiögnomia, daar men wel duidelyk onder¬ 

fcheid maakt, tusfchen de Humeuren en toeftan- 

den,— de karaktereftike gevvrogten van Hars- 

fenen, en Hart, — Verffand, en Geest — flegte,. 

en beste Denktrant,— Deugden en goede eigen- 

fchappen, met niet volkomenheden en Ondeug¬ 

den,— 
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den,— Hartstogten, en Gemoedstoeftanden,— 

Temperamentsgeaartheden, en Zielsneigingen,— 

Denkbeelden, en Daadlykheden, of werklyke 

goede Voorneemens, en kwaade, goede Feitelyk- 

heden, en Wandaaden. Men moet dan weetenin 

welk een klasfe van Phyfiögnomie men gaat, en 

welke men, dan of men ze alle verëenigt: en daarin 

de Regelen zig weeten toe te pasfen en ze aan te 

wenden , neffens het gebruik der aangeweezen 

Grondstellingen en Gemeene Plaatzen ; en dan daar¬ 

uit beginnende te Phyfiögnomizeeren of te oor¬ 

deelvellen , moet men naar aanleiding van deezen 

laatften Regel, de ontwikkeling des Karakters wèl 

verftaan: Want dieonderfcheidingenin’tbyzon- 

der betreffende, om u nader op uw Vraag te 

dienen, zoo weet, dat Zorg gantsch andere Trek¬ 

ken in het Aanzigt etst, dan Hartzeer of Ver¬ 

driet ; wezenlyke uitgeftaane Rampen en Gevaa- 

ren, dan enkel Tegenfpoeden van des fortuin of 

goederen verlies enz. En zoo ook kentekenen van 

Ziektens, gantsch onderfcheidenlyk van byzon- 

dere Ongemakken ; even gelyk Ontlleltenisfen 

geheel iets anders zyn dan Vrees of Schrik is, wel¬ 

ke (zie bladz. 71 en 85.) Hartstogten zyn, en 

dus tot de Gronden van onze Kunst zelve be- 

hooren. En dus is mede te veel vvaaken een 

gantsch ander flach van Fatigue dan Dronken» 

fchap, en deeze weder dan het Minnefpel, die 

gantsch onderfcheiden lynen formeeren, Gelyk 
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een verfchil grypt ook ftand by de drie laatRe 

Gemeene Plaatzen. Erinner u, dat ik u zeide 

„ dat elk Gemeene Plaats haar byzonder charak- 

„ tereftiek van plooien of lynen heeft, haar al- 

,, Léén eigen, en welke zig van andere onder- 

„ fcheidt.” En weet dat deeze bemerking zoo 

noodig is in de Phyfeögnomie der Liniamenten, als 

die der verfchiüende Hoofdvormen zulks is in de 

Phyfeögnomie der Omtrekken. 

Vr. En zoo wyst dan eene algemeeneontZwag. 

teling van Wezenstrekkingen, ’s Menfchen door¬ 

gaande Geaartheid , en die van elk byzondere 

Trek in zyn Gelaadsvoorkomen, een zékere ei- 

genfchap, doening of lyding, Denkbeeldof Ziels¬ 

geheim aan? . 

Aw. Onbetwistbaar; en zulks is het doelwit 

van deeze gantfche zevende Grond. Want de Phy- 

fiögnomia is niet enkeld eene ontzwagteling van 

Wezenstrekken door de natuur alrede eenigzins 

geopenbaard, maar ook eene nafpooring van de 

gangen waar door die Wezenstrekken zig onge¬ 

voelig komen te vervormen; eb waar door ze de 

Phyfeögnomie om zoo te fpreeken beginnen aan te 

neemen door het menigvuldige en daaglykfche 

indrukfel van de aandoeningen der Ziel, van wel. 

ke zy ontllaan: want die aandoeningen, gebo. 

ren uit de Gedagten, de Hartstogten en de Daa- , 

den, gelyk wy getoond hebben, openbaarenzig 

op het Wezen; en openbaaren ’er zig op in alle 
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'dërzel ver vervvisfeüngen en veranderingen. Wan • 

heer ze nu , gelyk wy Zagen , toe hebbelykhé- 

den (habitudes') overgaan, moeten zy *er duuf- 

zaame indrükfelen nalaaten, devvyl ze als ver- 

jaaren — en dus te kennelyker ontzwagteling. 

Vr. Op die ivyze geeft dan de Phyfiögnomié 

ymands Karakter te kennen, en maakt dat men 

het een door het andere kan beöordèelen — Eh 

die tékenen of iynen gaan dóór, en hebben grond? 

Avv. Gëlyk ik u overtuiglyk héb doën zieh* 

ja grönd niet alleen in de Phyfica, en de geheeld 

Anthoropologia j-, maar zelfs in de Schrift: zöö 

leezen wy, dat God een téken jcelde aan Kaïn, op 

dat hy kenbaar werd, en dat hem niet dood Jlóèjjt 

al wie hem vond *. Die Tékenen zyn ’er nog 51 

ydér Godlooze is een Kaïn, én aan yder Kaïn 

Kelt God nog daaglyks Tékenen , wien Wy door 

de Gelaadkunde leeren kennen en vermydéh, cn 

die de Wysgeef, de onbehartstogtó , wanneer 

deeze van hem beledigt word, aan de Godlykê 

Wraak overgeeft , om hem-zelve door zig té 

v/reeken niet ongelukkig te maaken. 

Vit 

21'g verëenigen; want zoo noemt men dat byzondere deel 

der Natuurkunde, Menlchenleer geheeten, ’t welk ons 

de Phyfieque gefteldbeid , tosftand en eigenfebappen 

van den Mensch onderwyst: waar van alzo de priYsio- 

gncmtekukde een onderdeel is, 

* Genefis IV vs, 15. 

V 
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Vr. Wel nu, dewyl gy begonnen hebt my 

in te leiden tot de Leerwyze der Phyfiögnomie- 

kunde, hoe ik naamlyk deeze Weetenfchap beflu,- 

deer en moet, geef my daar als ik ’t u verzoeken 

mag eenig verder licht in ? 

Aw. Gaerne; maar bedenk dat dit het gehei¬ 

me en ook met eenen het moeielykfte deel van 

de geheele Kunst is, en dat gy eerst nog meer¬ 

der gevordert dient te wezen , bevoorens gy 

ééns zult kunnen begrypen de Régelen welke die 

Leerwys en deeze zevende grond alléén betref, 

fen. 

V r. Is di^ Kunst, in dit opzigt dan zoo 

zwaar ? — deel my van haar régelmaatige voor 

het minst een denkbeeld mede. 

Aw. Haar Theorie is afgetrokken, en haar Prak- 

tyk hier in, zal u lastig genoeg vallen; zy fteunt 

op Meetkundige gronden, en wy zyn met ons 

Theöretiefch Onderwys nog zoo ver niet, om 

daadlyk tot die hoogte te komen. — Daar be- 

hoeren Plaaten en Figuuren toe.—■ Zie ’er hier 

egter een fchets van, genomen uit die brok der 

Redevoering van den Ridder le Brun d'afti- 

vité des Pasjïons, waar van men tot fchade der 

Konst,kwalyk zeven bladzyden in handen heeft, 

wordende het overfchot onder de geheime Hand’ 

fchrifcen in de Konstkamer des Konings van 

Vrankryk, als een dierbaar Juweel, opgefloten 

gehouden:” het verfchil dat ’er tosfehen eens 

Men- 
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Menfchen Aanzigt, en het Wezensgelaad van een 

Beest is, (zie hier deezeLeer maar uitéén Grond 

oncleend, maar tog wel uit de voornaamlte,) 

beflaat daar in, dat de Oogen van een Menfch, 

op een zelve lyn met de Ooren liaan, welke lyn 

dwars door gaat tot aan de muskelen der Ooren j 

die tot aan het gehoor ftrekken: de Dieren in 

tegendeel , hebben het Oog aan de kant der 

Neus min of meer neêrwaards trekkende. Ten 

tweede, zoo wendt de Menfch zyne Oogappel 

len hoog, dat door geen Dier dat ik weet ge* 

daan kan worden, zonder de Neus tevens op té 

beuren, keerende zy dezelve wel nederwaards, 

tot zoo ver dat men zomtyds het wit boven de¬ 

zelve heen ziet, maar nooit wenden zy die naar 

óm hoog. Ten derde, nooit ftrekken de Wenk» 

braauwen der Dieren zig na of tot malkander5 

haar punten trekken zig alcyd neervvaards , maar 

die der Menfchen komen in ’t midden des Voor» 

hoofds tot malkander, en worden aan de zyden 

der Neus opgetrokken. 

„ Men wyst door een driehoek aan, dat dé 

indruk der gevoelens in een Dier, door de Neus 

tot het gehoor, en van daar tot het hart gebragt 

worden, welkers ónderfte lyn, met die op de 

Neus eindigd, en de volle driehoek maakt; en 

Wanneer nu deeze lyn door het Oog gaat, en de 

beneden lyn door de keel, zulks wyst aan dat 

die Dieren wreed en verflindend zyn. 

X 2 55 Daar 
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,, Daar en boven maakt men nog een kleine 

driehoek,welkers eene punt aan deuiterfte hoek 

des Oogs gefield word, welkers lyn, het beloop 

volgende van het bovenfte Ooglid , met die trek 

die van de Neus komt, een driehoek maakt. 

„ Wanneer nu de punt deezes driehoeks in ’t 

Voorhoofd komt te vallen , dat is een teken 

van verftand , gelyk ’er in de Olyfanten , in 

de Kameelen , en de Aapen befpeurd word ; 

en wanneer dezelve op de Neus komt te val¬ 

len , zulks geeft een domheid en plompheid 

te kennen, gelyk in de Ezels en Schaapen: doch 

dit is min of meer naar dat deeze driehoek hon¬ 

ger of laager in ’t een of ander valt.”. 

V r. Maar zagt l ik befpeur daar weinig in over 

de Liniamenten , en daar wenfchte ik wel iets 

over te weeten ? 

A w. Begrypt gy alrede wat hier gezegd word ? 

— Gy fchudt uw Hoofd. Wel nu, dat is flegts 

een begin van deeze Leerwyze, en hoe zult gy 

dan het overige, dat nog wyd moeilyker is, be • 

gfypen! Dit is nu nog maar het ruuwe M'aatre- 

gelige, den leest betreffende, en de imaginaire 

Lynfrekkingen over het Aanzigt , waar op ik 

zoude willen dat gy u eerst oefende; en die zyn 

genomen uit maar één der Gronden waarop wy 

deeze Weetcnfchap geftigt hebben: nu zyn ’er 

ons nog vyf overig, en dan zoo een aantal Ge- 

meene Plaatzen. 

Vr, 
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Vr. Ik erken, zulks bevat ik nog niet; en 

nu kryg ik ’er eerst een inzien in, dat dit deel 

der Kunst alleen zeer zwaar en zeer uitgebreid 

is. Het fyn dier Kunst is dan nog iets meerder ? 

A w. Voorzeker ja: en verre, van een meerder 

gewigt en ftudie, alzo wy door haar 

uit losfe en vaste trekken, 

*t Konftondige, en ook het duurzaam van elks Aart, 

Zyn Zielsgeheimen, doel, en denkv/ys klaar ontdekken, 

V/at ftrydj'gs in hem is, en wat zig zaamen paart; 

Zoo leert men, daar de Kunst ons oordeel komt geleiden, 

De waare Vroomö van den Booswigt onderfcheiden. 

gelyk Helvetius hier van in een Latyns Vaers 

opzingt. Dat fyn betreft enkeld de Linidmenten 

gelyk wy die ftreeken zoo noemen welke wezen- 

lyk op ons Voorhoofd en in ons Aangezigt zyn, 

tot onderfcheidmaaking van de Contourfen of om* 

treklynen, van delynen van verdeeling die Meet¬ 

kundig over de Wezensvlakte of inhoudgaan, 

en van de imaginaire lyntrekkingen om zig op 

Idealen en Tronietékeningen of leevenlooze mo¬ 

déllen te oefenen: welke laatften alléén opzigt 

hebben tot de Studie der Phy/iögnomie. 

Vk. Van die ftreeken dan welke men wezen- 

lyk in de Aangezigten vind! Is daar geen ver- 

fchil in ? en welk ? 

Aw, Wy onderfcheiden die in Trekken en Li* 

niamenten : want met Omtrekken hebben wy 

hier nu niets te doen, die zyn hier vóór afge- 

& 3 ban* 
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handelt De' Trekken nu ontftaan uit de Toe* 

vallen en gewoonlyke Gebreken , [zie bladz. 

I03 , enz.] die zig eindelyk ook fixeeren , en 

het Aangezigt een bepaalde houding geeven, zoo 

wel als de Linidmenten, die eigenlyk veroorzaakt 

worden door de werking onzer Spieren bewerkt 

door onze Denkbeelden, Hartstogten en Driften, 

Handelwyzen, Hebbelykheden en Gewoontens, 

hoofzaaklyk ontleend uit onze derde grond, zoo 

naa verknogt aan de eer/ie aan de zoo naauwe Ver- 

ëeniging en Overëenfiemming van Ziel en Lighaam. 

V r. En deeze Linidmenten zyn zoo zigtbaar 

als die Trekken uit aangewende vertrekkingen 

en Deceniia geboren? en zy wyzen den kundige 

ymands Aart en Karakter,en nog zoo veelmeer ? 

Aw. o Ja, uit yder kunnen wy eene byzon- 

dere Geaardheid die perfoon eigen, en uit haar 

allen te zaamen, zyn gantsph Gemoedsgeftel af¬ 

leider.. De byéénvoeging van die Linïèn noe¬ 

men wy Combinatiën ; de ftrydigheden , welke 

zig daar in opdoen, en die wy tegen elkander ftel- 

len en vergelyken, Antiihéfen; en dan s de cha- 

raktpreftike Overëenkomften, welke dan over- 

blyyen, Harmonien; en dan zoo ook welke daar uit 

volgen, Combinatiën , Antithéfen en Hdrmoniën 

var Karakters: welke alle gemengt zyn in de Men¬ 

leken; en geene zyn ’er, welke daar geene ftry¬ 

digheden in hebben; zoo is’er geen fterveling, 

hoe 
f In de Vide. IpVde. en X^IVfte. Afdeeling. 
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hoe deugdzaam zonder eenige ondeugd,zoo wys 

zonder ergens in dwaas te zyn, of zoo goed van 

aart, zonder ook zyne nukken te hebben; en 

uit die mengeling ontflaan deeze ftryden. Dit 

alles nu toonen de Linidmenten voor Gelaad. 

kundigen even zoo zigtbaar aan als de Trek¬ 

ken , of als kleur, zweeming, proportie, 

vorm, fchikking, enz. het haare doen; zy 

toonen dat zoo getrouw als de Spieren zel¬ 

ve , welke haar formeeren , de aandoeningen 

van de Ziel uitdrukken , zoo zelfs , dat ze 

door een Schilder afgebeeld kunnen worden : 

want van daar het juistgelykende en fpreekende 

in een Portret. Dus, kan een Schilder die uit¬ 

beelden , zy zyn ’er, en wy kunnen ze even 

goed zien, zoo flegts de Kunst en een waarnee• 

wend Oog, ons oplettend op dezelven maaken. 

Vr. Nu verfpreid gy my een groot licht; die 

gaan dan zoo zeker als de Voorhoofdslynen en 

rimpels, ons ymands Ouderdom .aanwyzen? —- 

Maar gy fprakt my van Liniën, welke de We¬ 

zens inhoud of vlakte betreffen, en die gy zeide 

dat tweezins moeten waargenomen worden , 

welke zyn die ? 

Aw. Met de eerflen hebben wy hier niet te 

doen , die raaken het Maatkonftige ; zoo min 

als met de imaginaire lyntrekkingen zegge iku, 

die enkeld de Gelaadsftudie betreffen. De twee¬ 

de nu zyn de Linidmenten van welken ik hier 

X 4 fpreek s 



32$ PhyJlügnomijche Catechismus. 

ipreck, en welker gebruik, en verfchülende af¬ 

leiding, u hier voor [hl. nc> cn 158] fchetswyzq 

yeecjs aangeweezen is. Z,y zyn en worden waar¬ 

genomen in alle Aangezigten, inde werkzaam- 

ile, ondeugendfte, pasfieusfte, in oude, in ma¬ 

gere , en in ielyke lieden het meest en best. 

Duurzaame Hartstogten , Hebbelykheden , en 

Veranderingen fixeerm ’er zig toe , en jaaren 

fixeeren alle de overigen ; ook alle daaden en 

denkbeelden, rot Gewoontens geworden, doen 

zulks; en hoe meer zig die inwortelen, of hoe 

vaster zy worden, hoe meer zig het Aanfchyn 

naar dezelven zet, en hoe kennelyker zy te zien 

zyn. Nu heeft yder Hartstogt, Hebfaelykheid, 

enz. haar eigen Liniament, gelyk yder uitwee 

ksng of toe val zyn eigen Trek in het Aangezigt 

heeft; waar van elk afzonderlyk, van anderen 

onderfeheiden , iets te kennen geeft , naar 

welk een eigenfchap , men zodanig een lyn 

of trek dan zyn. charaktereftieken naam k,an geq- 

VCIs, 

Vr. Wat ik nog op u ie verzoeken heb, hel* 

der my dit wederom 9 als het u gelieft , met 

eenig Voorbeeld op; en dan, geef my een Lyst 

van die onderfeheiden Liniamnim, met de b>a- 

ïakïers ïer by aan yder verbonden, 

Avv. Voorbeelden komen eerst \n de Pxaktyk 

iG pas, en voegen.best by yder Karakterbeeld.—* 

l-yïtm van Lïciiamemeu s moet gy u uit, uwe be- 
J * 'I . ! V ■' , . , ' ( 
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oefeningen zelf formeeren , wanneer gy waar¬ 

neemt , natékent, en Karakters ontzwagtelt; 

diergelyke is deeze tot een fchets; want men 

heeft in de Aangezigten 

Liniën van Omtrek, en JLiniënvan Menschlievenheid 
'ï ' 

van Verdeeling; en —— — Zagtmoedigheid. 

voorts --Trouwhartigheid. 

—-der Idéën. —— — Valschbeid. 

--van Studie. -— — Onbefcheidenheid 

-Kwaadaartigheid.-■ — Gruwzaamheid , 

-Hoofdigheid. enz* en 
-— Domheid. - van yder Hartstoge op 

zig zelve. 

behalven veele andere. Ga flegts tot de Zaamen* 

leeving:gy zult ’er in het koddig Vernuft, in de 

Snaak, gantsch andere Linidmentenwaarneemen, 

dan in de Gierigaard of fombere Kniezer ; in de 

gelaatene, dan in de ongeduldige; in de Held, 

dan in de lafhartige; in de Vriend, dan in de 

Vyand- En gy moet die plaatzelyk opmerken 

ip het Voorhoofd, en in het midden* en beneden 

deel van het Aangezigt, gelyk gy de Man van denk¬ 

beelden en inzigten > van fcherpzinnigheid en 

verftand tot een voorbeeld, zooonderfpheidbaar 

voor elk, kennen kunt aap de vouwen in zyn 

benedenvoorhoofd, aan zyn wenkbraauwtrekkin- 

gen en de plooien boven zyn neus — en zoo in 

andere deelen weder met anderen. 

V R. En nu van het AgterJmfd, en de proüle 

X 5 be. 
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befchouwing van ’sMenfchen Hoofdömloop tot 

aan de neus toe. 

Aw. Ik moest daar nog van handelen, maar 

devvyl zulks reeds tot de Beginfelen der Phyfiög- 

nomie behoord, ook daar beter voegt, en alre- 

de aan de Praktyk grenft, zullen wy dat tot het 

vervolg fpaaren : want zulks komt by defchaduw- 

heelden te pas, en daar verëifchen Prenttékenin- 

gen toe, zonder welke u dat Onderwys zeer 

duifter zou zyn. Thans hebben wy flegts de 

Gronden willen afhandelen om een hafis te leg¬ 

gen , waarop wy ons Phyfiögnomisch Gebouw 

verder ffcigten willen. Verg my voor het tegen, 

woordige niets meer. Dan laat ik u enkelyk ten 

Hotte van deeze Afdeeling nog doen opmerken, 

dat gelyk ’er zyn: 

Onëindige 

Vermengingen 

van Hoofdvormen en omtrekken. 

— Verdeelingen , maakfels en fchikkingen van 

byzondere Partyën. 

— Temperamenten en By-temperamenten. 

— Harcstogten en Driften. 

—» Mutatien , Habitudes en Decentia, of aan- 

geweezen Werkvermoogens uit ons twin¬ 

tigtal van Loei Communes. 

—• Verbanden en Ledenftemmingen. 

— Menfch- en Dierzweemingen. En 

On- 
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Oneindige 

Vermengingen 

van Natuurverwisfelingen , en hoofdvariatiën , 

of gewoone en ongewoone gangen der Na¬ 

tuur met ons. 

Dat ’er ook alzo zyn oneindige Mengelingen 

van Trekkenen Liniamenten, die door onderfchei- 

den betrekkingen, ongelykvormig- en flrydigheden, 

’s Menfchen Aart tot in het bynaönnafpoorlyke 

verfchillend maaken, en veranderen; van welke 

eindeloos verfchillende fplisfingen en zaamen- 

voegingen, ook alzo die magtige Aangezichts* 

verfcheidenheid , en die oneindige Wezensfat* 

zoenen ontftaan. En gevolglyk dan ook die on¬ 

eindig verfcheiden Hartsgeheimen, Gemoedsge- 

ftellen ,Geaartheden en Karakters. Yder Grond 

en Gemeene Plaats nu geeft ons zyne afzon- 

derlyke Liniamenten , welke alle door de Phy- 

fiögnomist vergeleeken, en te zaamen gebragt 

moeten worden: gelyk by dan (omgekeerd) alle 

Voorhoofds en Wezenslynen, elk totzynfoort, 

op zyn Lystof Register moet brengen, en die met 

Karakters verbinden; en dit is de Inleiding tot de 

Ontwikkeling der Karakters in de zaamenbren* 

ging van dieeindeloozereekfen van Geaartheden. 

Vr. Dus moet zig een beoefenaar der Phyfiög- 

nomiekunde dan meer als één Register van die 

natuur formeeren. . . . . 

, A w. 
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A w. Of Lyst van Gemeene Plaatzen ook van 

andere deelen, en van het geene tot de Praktyk 

behoord: ja zekerlyk. Zoo heeft hy ’er een van 

de Mutatïén welke ik u hier gegeeven heb; een 

2de. van de Liniamenten, een 3de. van de Ver¬ 

mengingen der Gelaadkundige Hoofdplaatzen vol¬ 

gens de Gronden der Kunst, daar ik u zoo aan- 

ftonds een fchets van gaf, een 4de. van de Ka¬ 

rakters en bykarakters, Eigenfchappen, Deug¬ 

den en Ondeugden, neffens de onderfcheidingen 

en de ontzwagtehng derzelve» welke hy dan te 

zaamen vergelykt en combineert; Hoofdplaatzen* 

en Gemeene Plaatzen, Tékenen en Trekken met 

zekere Karakters en Geartheden, verbind; en 

zoo dan tot een prafticaale Handleiding [naar hl. 

272] en tot een Balans van Harmonïên komt, 

daar wy in onze Beginselen het model van zul¬ 

len opgeeven, als de Thema volgens welke de 

JPhyfibgnomifche Horoscopen getrokken moeten 

gorden, het eindoogmerk der gantfche Gelaads- 

fiudie. 

XXVfe. AFDEELING, 

vr» \jrnt leg£ gy my daar voor een aartïg 
W Plaatje voor oogen ? is het volgens 

dit modél dat ik de kennis der Phyfiögnomie beoe¬ 

fenen moet? 

A w. Naar dit douzyn en het volgende, uit 

dui. 
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duizend douzynen van zoo veele verfchillendhe- 

den vol veranderlykheid ,u door het zinnebeeldig 

Wigtje met zyn wiekjes en windmolentje afge- 

beeld, dat op die veranderlykheid van Wezens in de 

Troniebefchouwing met den vinger wyst. Gy 

ziet hier de ongelykfte; het zyn Profilen of ge• 

troniede fchaduwbeelden, waar in gy zoo wel het 

beloop der Hoofden, de Voor- en Agterhoof- 

den, als de Aanzigtspartyën in derzelver door- 

fneede of helft zien kunt. 

Vr. Eer gy verder gaat, wat zyn Schaduw- 

heelden, en van welk gebruik zyn zy in de Phy 

fiögnomiekunde ? 

A w. Wy hebben ze van de Schilders ontleend, 

wanneer ze ymand in profil, in de fchaduw en in 

de omtrekken portretteeren. Die Mode is in 

deeze eeuw eerst opgekomen , of liever ver¬ 

nieuwd dewyl ze de Ouden gantfch niet onbekend 

was, die vroegtyds enkelyk in omtrek konterfyt- 

ten. Men geeft ze nu den naam van Jlilhouëtten, 

en zy ftrekken buiten de Phyjiögnomie der Om. 

trekken tot weinig gebruik. 

V r. Ten welken einde dienen zy dan tot de 

GelaadkundigeStudie ? 

Aw. Eigenlyk zyn zy hoofdzaaklyk, maar van 

dienst in deeze Kunst, tot de Agter* en Voor- 

hoofdmeeting , dat deel derzelve , dat by de 

Ouden Metoposcopia genaamd werd , en tot 

al het overige zyn zy van geen nut, ten ui* 

terfte 
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terfle onvolkomen, gebrekkig en misleidende; 

temeer, vermits by het konterfyten in defcha- 

duw, omftandigheden plaats hebben die het ove¬ 

rige bederven of verdonkeren. Misleidende 

naamlyk * wanneer men daar alléén op zou willen 

aangaan. Maar om het meetkundig hoofdftel 

van de bol of ’t bekkeneel, en dat van de ffcern, 

volkomen te hebben, en het naar lynen te ver¬ 

deden, daar toe zyn die afbeeldingen op zy in 

•omtrek of fchaduw, voor de beöefenende Phyfi- 

ögnomie, alleen van gebruik: om dat men zulks 

niet waar kan neemen in de afbecldfels van voo- 

ren, zoo als gy in dit Wigtje kunt zien, wan= 

neer gy dat vergelykt by deeze zydelingfe Hoof¬ 

den. Doch zyn die Schaduwbeelden of liever zy¬ 

delingfe Hoofden , getronied zoo als hier, dan 

zyn zy van een meerder en drievoudig gebruik 

voor de Phyfiögnomiekunde. 

Va.Ei lieve, deze Prent verbelding!—Ikbefpeur 

daar alrede iets in van het grove der Liniamentèm 

Aw. Maar van het fyne nog niets. Gy ziet 

daar vooreerst een twaalftal onderfcheiden Por¬ 

tretten; gy bemerkt teffens ligtlykdenk ik, der- 

zelver onderfcheiden hoofdvorm, hairfchedeling, 

loop en kronkeling, weinig of veelheid vanhair, 

en zoowel de verfchillende maakfels van zoo on¬ 

derfcheiden Ooren, als Neuzen, Monden , Kaa- 

ken, Kinnen en Halzen in die Portretten, als 

Voorhoofden en gantfche b.eloopen van Aange- 

zigten: 
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zigten: alleen de Oogen kan men in zulke kleine 

afbeeldingen niet juist genoeg vertoonen; en in 

dit deel, daar het zoo zeer op aankomt, zynalle 

Phyfiögnoraifche Schryvers en Beeldtenistéke- 

naars nog gebrekkig. Verders ziet gy hier door 

enkelde arfeeringen, iets van de charaktereltike 

Wezenstrekken in elk Hoofd, eigen aan yder 

Aangezigtsmaakfel of Karakterbeeld. 

Vr. Ik noemde die in myn Onkunde grove 

Liniamenten. 

Aw. Dat hebt gy zoo zeer niet mis. Zulke 

zyn zy ook inderdaad; en deeze maaken (nef- 

fens de omtrekken en fatzoenen der Troniën, 

het maakfel en de fchikking der deelen en par* 

tyën) dat zy Karakterbeelden teffens zyn. Zoo 

kuntgy in D de Linidmentstrek van Ootmoed en 

eene goelyke Domheid, in G die van eene een¬ 

voudige Oprechtheid, in K die van Denkings- 

kragt maar Nételigheiri, in L die van een zagte 

Toorn en Nyd; en in het tweede Tafereel, in 

N, de trek van Bruskheid, in O die van Bekrom¬ 

penheid , in Q van Bedilzugt, in R van Overheer- 

fching en Wreedheid,en in Ydie van Onbefchei- 

denheid, waarneemen: terwyl de Wenkbraauwen 

vanV u List,die van BB Hoofdigheid enEigen- 

wysheid, die van C C Schranderheid en Oplet¬ 

tendheid, en die van DD u Waan te kennen 

geeft; zoo als die in A van Dwaasheid, in C 

van Onvriendlykheid, in E van Bedrieglykheid, 

cn 
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en in P en S van Minagting en Onreedelykheicf. 

Zie daar de fchakeling van de Liniamentkundè 

aan de algemeene Ttoniefchouwing, welke u een 

gevoeglyke overgang maakt van de voorige Af- 

deeling tot deeze; en met eenen een fchets van 

die Voorbeelden, welke gy op my begeerde. 

V r. Zyn dan die Liniamentftreeken waa'rlyè 

aantemerken als de zigtbaare fpringaders der 

bronnen van Deugd en Ondeugd, goede en 

kwaade Geiiartheid, zoo als ik ze in deeze Por¬ 

tretten zie? 

Aw. Zy behöoren tot het zelfde GefTacht. Uit 

de Ideën of Denkbeelden, en uit de Driften der 

Haristogten, komen de Ondeugden voort; en 

uit de Overeenkomst der Dierenzweemingen, dë 

aangebooren Onheblykheden ; de Moeders heb 

ik u in Plaat vertoond*, maar nu moet ik u de 

Kinderen ook nog vertoonen: derzelver Kinds¬ 

kinderen waar in die Karakters veraart zyn, het 

doorgaande Menschdom in elks meest gewoone 

houding, zende ik hier voor uit; naderhand zul¬ 

len wy tot de uiterflens komen. Alle belchou* 

wen wy ze in één Tafereel, in dat der Aange- 

zigts Liniiimenten. 

Vr. Maar ik zie hier deeze Portretten alleen 

©pzy, en fommigen ongelynt en ongetroniedr 

ik meende dat die in de Kunst weinig van dienst 

waren ? 

Awv 

* Plaat 11, III, IV en VI. 
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Aw. Tot dit einde, ’t welk wy ons hier voor- 

ftellen, zyn ze van een noodig gebruik; maar 

anders hebben Projile Troniën, altoos dat gebrek, 

dat men , om dat ze flegts de helft van het Aan- 

gezigt vertoonen, nooit veel op hen aan kan, 

vermits de eene helft van een Wezen, niet al- 

tyd gelyk is aan de andere, nu is de wenkbraauw 

meer opgefchort, dan het oog laagerof grooter, 

hier is de wangvlakte grooter of platter, daar 

weder zyn andere trekken of plooyen enz. be* 

halven dat meesc by alle Menfcben de eene helft 

der Kaak by de andere verfchild , of de eene 

Wang dikker of boller is dan de andere, gelyk 

gy hier in dit Wigtjer voor u ziet. Schaduwbeel¬ 

den misfen de juiste fnede niet flegts der omtrek¬ 

ken, byzonder van Neusfcheiding , Mond en 

Kin, maar ook van de fchikking der Partyën: 

dus om het Voorhoofd te kennen, zyn ze goed, 

doch als men haar verder opmaakt, en tot getro- 

mede Hoofdbeelden maakt, dan zyn ze van een 

uitgebreider nut; egter haaien zy niet by de facie 

afronte of het Wezensbeeld van vooren — dat 

evenwel ook zyn gebreken heeft; en daarom 

moeteen Pbyfiögnomicus, in zyn befchouwing 

van het levendig Voorwerp (ingevolge van onze 

VJe. Les) den Mensch van alle zyden, en in 

verfchillendeHoofdftandenbezien, inzonderheid 

•ylak op zyde, en regt van vooren, en paaren 

Y alzo 
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alzo het a fronte met het profile, op dat ons 

niets ontflippe, en dat onze Troniefchouwing 

volkomen zy: van het eerfte, hebt gy hier dan 

nu wederom een twaalftal Voorbeelden. 

V r. Dat ik op nieuw eens dit Plaatje bezie! — 

Wel nu, verklaar my thans ook deeze Phyfiögno- 

mifclu modellen als ’t u gelieft. Wat geeven zy 

te kennen? 

A w. Zeer veel. Egter hebben alle deeze Schet- 

zen geene breede Verklaaringen noodig, dewyl 

ze, en altoos voor ymand die nu reeds in deken¬ 

nis deezer Weetenfchap zoo verre gevorderd is 

als gy? om zoo te fpreeken haar eigen uitleg me¬ 

debrengen. Voor een Phyfiögnomicus, ja flegts 

voor een opmerkzaam befchouwer, brengt yder 

zyr kennelyk Karakter mede, en toont te zigt- 

baar in yder Lighaarnrüithangbord wat in de Win¬ 

kel van de Ziel woont. Niettemin kunnen u 

deeze Afbeeldingen tot een dubbeld gebruik ftrek- 

ken: i.) ten aanzien van de algemeene Menfche- 

lyke Zweeming, en 2.) in opzigt van de Natie- 

zweemingi tot welk einde gy u van haar kunt die¬ 

nen, wanneer gy te rug gaat tot onze XVIIIe, 

XXI1K. en XXlie. Afdeeling of Les.— Voor¬ 

eerst dan van de Menschzweeming. 

Vr. Nu,beginnen wy wederom met A, want 

ik verlang al wat gy van deeze getroniede haliwe- 

zcns zeggen zult. 

Awl Zy veiklaaren zigzelve, en daarom zal 

myn 
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lüyn verklaaring over haar fiegts ftrekken om een 

weinig aan uw begrip en erïnnering te gemoette 

komen, en ze zal kort afloopen: daar en boven 

hebt gy de befchry ving gantsch niet noodig, die 

heeft de Graveur in yder Aangezigtsbeeld, voor* 

my reeds duidelyk genoeg gedaan.— Neem het 

Plaatje eens voor u — 

In A bemerkt gy zeer kennelyk, de Onkunde * 

de Zotheid» laagheid van Geest, en eene laffe» 

gekke Schertzery of Spotzugt. 

In B daar en tegen de Schranderheid, Befchei- 

denheid, edelaartigheid van Gemoed, en goed¬ 

willigheid van Hart. 

In C ziet gy het Portret der Waanwysheid» 

Plompheid, en Buffelagtigheid; met Domheid» 

meer ten kwaade dan ten goede overhellende $ 

oprecht, maar anders op verre na niet het beste 

humeur. 

In D hebt gy het Karakter der meer ten goede 

dan kwaade neigende Domheid» en eener krui¬ 

pende Onderdaanigheid. 

In E vind gy iets van het looze, maar ftout- 

onbezonnene, en vry veel van het fpitsvinnige 

vernuftige, maar het Trotfche; gy ziet daar een 

bedekte Bezaadigdheid, gemengt met het boerti¬ 

ge , maar voor het overige niet de beste Geaart- 

heid. 

In F bemerkt gy zeer ligt een goedaartig Menseb, 

die meer ecnvoudiji dan fehrander is, zastzin- 
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nig , meegaande , en van een gefchikte aart. 

In G ziet gy een Slaafagtige geest 3 eenvoudig, 

flegt, arbeidzaam,nederig en onderworpen, van 

goede Zeeden; eene groote Oprechtheid, maat 

klein verftand. 

In II hebt gy vry duidelyk het Karakter van 

een Bitzig Menscli, die plomp, fteeg, en dom, 

maar waanwys en Bedillende, hooghartig, fier, 

ligtgeloovig en wreed is. 

In I word ueen goedige inborst vertoond, meer 

verftandig dan eenvoudig , maar egter minder 

fchrander dan de volgende twee. 

In K bemerkt gy ligtelyk een Mensch van oor¬ 

deel en o’zerdenking, die opmerkzaam , iets ver. 

drietig, maar medelydend is ,' oprecht en wel. 

mcenend. 

In L ontmoet gy het modél van een verflan* 

dig, Befcheiden, vrolyk en lugthartig, nianne- 

lyk, Ernflig, vaardig, maar ligt toornig, nieuws¬ 

gierig en gefpraakzaam Mensch ,zeer Menfchelyk 

in Omgang, maar niet vry van nyd en afgunst. 

In M vind gyhet echte beeld der Laatdunkend¬ 

heid, der bruskheicl, en ftoute onbezonnen Qn- 

derneemzugt, wiens Jange llompe Kin, en ge- 

ronde Hals weinig goeds beduiden. 

Zie daar een Vertoogfchets, van de w}7ze, om 

uit een gegeeven beeld, de Patfien en Humeu¬ 

ren, Deugden en Ondeugden, Heblykheden eo 

gefleldheden des Gemoeds te leezen — daadlyk 

m 
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in ecne oppervlakkige vbefchouwing reeds —- — 

Niettemin, volgens de Regelen doch van onze 

Kunst, die hier wel waargenomen, maar ver¬ 

zwegen zyn; en die in derzelver vergelyking en 

toepasfing, eerst by de Praktyk te pasjtomen. 

Vr. Wat al verfchillende Wezens!— van alles 

deeze zevende Grond betreffende, en nu de beoe¬ 

fenende toepasfing op dezelve, heb ik een be¬ 

grip; maar gy zeide my : ,, dat de plaats der 

,, Liniamenten, inzonderheid ymands Denktrant, 

„ en de Voorneemens van zyn Ziel ontdekte; 

,, en de Weezenstrekken doorgaans zyn Inborst, 

,, Hartstogten en Driften , toevallen en gebre- 

,, ken,” hoe nu bevat enonderfcheide ik zulks? 

A w. De laatlle moet gy volgens Plaat II, III 

en IV beftudeeren; en die tegen deeze houden¬ 

de, zult gy van zelve ieerenonderfcheid maaken. 

Pasfiën en Affeften doen alleen Wezenstrekken, 

de Spierbeweegingen, Trekkenen Liniamenten 

teffcns;maar Denkbeelden of Gcdagten enkellyk 

Liniamenten geboren worden; en Hebbelykhe- 

den en Gewoontens bepaalen. En fixeeren alle 

die drie foorten. Daar kunt gy nu dat verfchi! 

genoegzaam uit afmeeten: want het is zeermoeie- 

]yk, zonder veel omfchryvens u dat nader te ver- 

klaaren. Hier naa zult gy alles te ligter en van 

zelve begrypen. Yder Grond, en inzonderheid 

de plaats (1. der Ideën of Denkbeelden, (2. der 

Hartstogten en Driften , (3. der Mensch- en 

Y 3 Dier- 
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Dierzweemingen, en (4. der Daaden, of Deug¬ 

den en Ondeugden, heeft zyns Liniamentenhem 

eigen , die zoo zeker ymands Aart, Hart* en 

Zielsgeftel aantoonen , als de Kouleur ymands 

Temperament of Bloedmenging en aangeboren 

Naturel aantoont; en als Vorm,Omtrek,Maak- 

fel,fchikking, proportie, en fatzoen van Afzon* 

derlyke Partyën Oogen, Neus, Mond aantoo» 

nen. ..... 

Vr. Is ’er dan ook een betrekking, van Die- 

relyke Liniamenten,tot deMenfchelyke Wezens? 

Aw. Zoo zeker als van Omtrek en Vorm, 

welke flegts de rumve Zweeming of Gedaante uit- 

drukr. Let flegts met aandagt op onze Vh, 

Prentverbeelding: allerklaarst zal u dat by Fig. 

A, B, C, D, E, F, en byna overal in het 

oog vallen. Spoor die trek na in een Kat, Aap, 

Stier, Os, Bok, Leeuw enz. verbind die yder 

met haar Zielskarakter in dat Dier,zulk een Dier 

pigen; zoek dan de overeenkomst in uw Mensch; 

Vind gy daar die trek, breng ’er dat Karakter aan 

over, en vergelyk zulks dan met uwe overige 

plaatzen van Liniamenten en van Karakters, en 

waar zy zaamenflemmen, zal het u niet misfen 

tot verbaazens toe diep in te zien in de gehei¬ 

men van ymands Ziel en Hart, Spoor zelve de 

Overeenkomsten en Veyfchillen na, in 
C aldaar*, met Port. R alhier, en weiders met M,0,en?. 
Q ... «II nijgf -rrf» Y" “**=-“9 ***** 1^" ) Q. 
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Fig. K aldaar, met’c Port. B alhier, en weiders met I,T.Z,DD. 

M-X-D, F. 

N-V-E, K , L. 

en de onderlinge ftryden in de overigen; en gy 

zult even overtuiglyk zien ook de Harmonie in 

het fyn derZweemingen, en dus ook de zaamen- 

ftemmende oogmerken en Zielsneigingen in Dier 

en Mensch. 

V r. Welk onderfcheid van Portretten ! Ik 

bemerk nu het goede en Jlegte der Linïdmenten 

duidelyk;en in de flegtfte Geaartheden ,de fchik* 

kingen en maakfels van Aanzigtspartyën, (gelyk 

b. v.'in A, C, E, H en M alhier) ook niet zeer 

fraaie Hoofdvormen. Nu begin ik de waarheid 

der Gelaadkunde, van alle zyden, hoe langs hoe 

meer te zien en te erkennen. Van waar toch 

die Gebrekkige Hoofden *, daar dan altoos de 

flegte verdeeling en vorming van byzondere Par- 

tyën als Neus, Mond enz. neffens de niet veel 

goeds beduidende Liniamenten, wel mede ge. 

paard fchynen te gaan ? 

Aw. Wy verkrygen die van de Geboorte, 

doch niet alle; en de Liniamenten vormen wy 

zelve. Onze Hoofden en Troniën worden ge¬ 

brekkig , en deeze Gebreken welke zig in de 

Natuur,of in het eenvoudig Leeven,van zelve 

opdoen, zyn driederlei, als 

I, Natuurlyke te weeten een misvormd Hoofd, 

Y 4 mis- 
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misvormde Hoofdftand. fcheef Aangezigt, 

fcheeve Mond, Neus, enz. 

II. Toevallige, welke zyn, wanneer ymand 

een Oog verloeren heeft, een Lidiéken 

draagt, of een Wezen vol Pokpuccen, 

Wratten en diergelyke heeft. 

III. Gewoonlyke, die ymand van der Jeugd af 

aanwend, gelyk vertrekkinge van Oogen, 

Mond, Neus, Kin of Voorhoofd, han¬ 

gende Lippen, enz. 

Van welke laatjis ik reeds in onze XITe. Af- 

deeling, gelyk van de eerjte in onze XlVe. en 

XVJe. gefproken heb ...... 

Vr. Maaregter watdeezen betreft, zeer kort; 

en de middenfte aangaande, daar van hebt gv dat 

my voorftaat, nog in ft geheel niet gehandelt; 

één Vraag: indien het waare fchoon [bladz. 33] 

„ in de juiste proportie, in de welgemaaktheid 

„ der deelen , en derzelver evenredige onder¬ 

schikking tot het geheel beftaat,” kan dan, 

b. v. een éé öogïg pokdaalig Mensch, die vol 

L;d ékenen, Wratten, en Sproeten is, alsfchoon 

aangemerkt wo den, fchoon hy al voer het ove¬ 

rige wel gepropornöneert is? 

%Aw. Wel waaröm niét! — Ziedaar wederom 

het onderfcheid tusfehen een onkundig en gemeen 

oog, met dat van een Phyfiognomist: die zeer 

verfchillend zien. Alle die Gebreken zyn ilegts 

by-eigenfehappen, eo bevlekken het waare fchoon 

en 
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— en dus ook de Deugd, of het waare fchoon 

der Ziel [bl. 97.] niets; wanneer flegrs geene 

kwaade Geaartheid- Hartstogts- of Ondeugds- 

trekken dat misvormen of ontluisteren. Een zeer 

braaf Mensch kan door de Kinderenziekte ge- 

fchonden worden, voor het behoud van zyn Va» 

derland in den Oorlog gaan, ’er lidtekenen en 

een oog verliezen, en ’er niettemin niets van zyn 

braaf Karakter verliezen, niets van zyn goede 

Proportie , gelukkig Oogftel, en fchikking en 

welgevormdheid van deeJen; en niets alzo van 

bet waare fchoon: hoewel in dit geval, zyne Li* 

niamtnten veel van het zagte en menschlievende 

zouden verliezen;en iets van hetwreede,envan 

de 6e. ge. 9e. ioe. i2e. of 19e. onzer Gemeene 

Plaatzen zouden aanneemen. — Maar laat ons 

voortgaan in onze Troniefchouwing. Ze daar 

myn tweede Tafereel van Portretten, beflaande 

in een ftel van vyf maal drie getroniede Hoof¬ 

den: laaten wy die aan de voorige koppelen. 

Vr. Och ja, zy zyn het even waardig. Doch 

eer ik nog van dit Plaatje afflap : dat Wigtje met 

zyn molentje was aartig gevonden, en het toont 

door ’t zetten van zyn voet op dien (leen, dat ’er 

in weerwil van zoo veel veranderingen en ver- 

fchil van Aangezigten, egter eene vastigheid in 

de Kunst is ? — maar nu dat andere Wigtje dat 

dat door zyn vuist kykr ?. 

Aw, Geeft een voornaam verëischte der Ge» 

Y 5 laat- 
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Jaadkunde te kennen, „ dat men naamlyk zyn Aan. 

zigtsvoorwerp in verfcheiden afftanden befchou- 

we, gelyk Plaat I. en Afd. VI. ons leerde dat 

in verfcheiden Hoofdflanden opzigtelyk de Om¬ 

trek, en Plaat VIL en Afd, XXIV. opzigtlyk de 

Verdeeling en Schikking te befchouwen: ’t welk 

vooral in het oefenen op het leeven te pas komt, 

waarom men in onze Weetenfchap vooral een 

Teken- en Meetkundig oog hebben moet,” in 

deeze onze laatfle Plaat nu afgefchaduwt door 

het Wigtje dat. 

V r. ó Ja, ik begryp u nu volkomen.— Thans 

deeze Prent dan! — Al weder onderfcheid van 

Aangezigten.Nu mag elk hier zyn Spiegel, 

(dat werkdaadig Kunstftuk der Phyjiögnomifcha 

Zelfkennis) f waar gy u zoo dikmaals op beroept, 

by in de hand neemen, en zien hoe naa zyn ge¬ 

lyk en is aan deeze Portretten paalt. Wat een ver- 

fchiet! — die eerfte Kop met zyn opftaande hair- 

lok, en vieze trek byna als Q en R, belooft my 

weinig goeds van zodanig een Origineel. Ei lieve 

fchilder my dat Wezenskarakter. 

A w. ïk zal u dat allen, een voor een doen.— 

Zie daar: 

In deeze N ziet gy het Portret van een Stuurs» 

kop, een Mensch van een brusken en Ruggen 

aart en een bekrompen hart, Laag en flaafs van 

geest, Ril en llroef in den omgang. 

In 
f Hier voor bladz. 50, 63, enz. 
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In O bemerkt gy ymand van een bekrompen 

Ziel, Onbefcheiden, by laag van Hart;evenwel 

meer Menlchenvriend dan de twee voorgaande 

en vier volgenden. 

In P hebt gy de Afbeelding van een groots en 

verwaand Mensch, die niemand veel acht, wei¬ 

nig Menschliefde heeft, Onmélydend is, en zyn 

minder niet dan met verontwaardiging behandelt. 

In Q zult gy de norfche Plompheid, by de in¬ 

gebeelde W.ysheid vinden, en het kenteken van 

ymand die zig laat voorftaan dat alles wat hy doet 

wèl, en wat een ander doet kwalyk is. 

In R ziet gy een brusk, onbezonnen, hard en 

hardnekkig Mensch, Üverheerfchende en onbe¬ 

fcheiden, onder een anders mannelyk en ernftig 

voorkomen, 

In S kunt gy de Laatdunkendheid, On vriendlyk- 

heid, Minachting voor anderen, en de Domheid 

kezen, nevens de eenvoudige fiegtheid; niette¬ 

min van bedekte trotsheid en wreedheid verzeld, 

In T word u regt het tegendeel vertoond , 

naamlyk een bezadigt gemoed, van een goedege- 

aartheid, meer eenvoudig dan listig; meest de 

wooning van een welgebooren Ziel en oprecht 

Hart. 

In V vind gy een bezadigde Trotsheid , van 

Domheid en Plompheid verzeld, egter listig en 

bedriegljk, geil, onguur en fpotagtig. 

Jn X vind gy een onnozel Mensch, die wel. 

mee- 
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ineenende, en zoo min verftandig als kwaadaar- 

tig is, goedig-vrolyk, maar wysneuzig, ootmoedig 

en bloode. 

In Y ziet gy allerkenbaarst een ftuurs, on- 

vriendlyk en onbefcheiden Mensch, die koppig, 

dom , hardnekkig, meesteragtig, loom, traag, 

en weinig Menschlyk is. 

In Z kunt gy gierigheid en wrok befpiegelen, 

in een anders welgefteld, vriendelyk maar Vleiënd, 

ingetoogen maar naauwgezet, knibbelig en bedil- 

zugtig Perfoon. 

In AA ontmoet gy een effen en uitgeftrekt 

Tronieüithangbord, egter van een onwelleevend, 

mistrouwend, hovaardig, eigenwys, Twistzug- 

tig, en veelal boos Mensch. 

In BB bemerkt gy ligt de Domheid en Steeg¬ 

heid , de onverzetlykheid, Onbefchaamdheid en 

Koppigheid; de egte afbeelding van zodanig een 

Mensch, die doordryvend, onömzetlyk enfloo- 

tende is, en die overal zoo als men zegt metzyn 

hoofd door wil, en dat volgt, zonder ligt door 

reeden te winnen te weezen. 

In CC bemerkt gy even ligt een fchrander en 

fcherpzinnig, maar eerzugtig Mensch, die hoog 

van geest is, maar goedwillig van Hart, bedekt, 

in zyn aanfiaagen , oordeelkundig maar listig, 

liefhebber van fcherts; doch vuil. Wellustig en 

Inhaalig. 

In DD ziet gy het Portret van zagtmoedigheid 

en 
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en een gerust geweeten, goed van aart en edel 

van inborst,maar niet vry van verwaandheid. 

Vr. En ook zoo ’tmy dunkt niet van bitsheid. 

_ Van Fig. N tot S zyn hier weder gantsch niet 

de beste Phyfiögnomiën, en dan Y, AA, en BB 

ook niet; doch zie daar,in T, X, en DDkomt 

my ook tevens een juifter Hoofdproportie en fchik- 

king voor ..... 

Aw. Maar in V,Z,enCC,is die zoo goed niet. 

Ik bemerk reeds met genoegen uwe vorderingen 

en toeneemende oplettenheid. Streef nu voort 

op dit fpoor. Toets deeze Troniemodellen eens 

met de proportiemaat der Hoofdvormen in de 

Phyfiögnomie der Omtrekken; met de Hartstogte• 

lyke Wezenstrekken; en eindelyk met de Tronie* 

fchouwing der Dierenzweemingen, en gy zult zien 

dat ze op gronden iteunen,-toets die aan de daag. 

lykfche Aangezigten welke gy in de Zaamenlee- 

ving ziet, en gy zult ondervinden, dat en die 

Gronden, en deeze Beeldtenisfen volkomen met de 

ervaaring overëenftemmen.—• Wie nu in den om¬ 

gang, in Hoofd en Wezen, in deelen en fchik- 

king, naast komen aan deeze Phyfiögnomiën , 

die zullen ook onfeilbaar naast bykomen aan dee¬ 

ze Gemoedsgeftellen en Geaartheden : mits de 

oogen, de kouleur, en eenige byzondere trekken 

en Liniamenten, die hier niet vertoond hebben 

kunnen worden, die Aart niet temperen of ver¬ 

anderen; doen zy zulks,dan verfchieten ook de 

Ka- 
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Karaóters. Zoo kan by voorb. F, I en T en DD 

een kwaadaartig, en B, £, L, V, en CC een 

nog veel kwaadaartiger, C, H, M, P, Q, R 

of Y in tegendeel een goedaartig Oog en uitzien 

hebben, ’t welk hun innig geftel veel verandert, 

verflegterd of verbeterd; ja enkeld het maakfel 

en de beweeging, en ’t optrekken der Wenkbraau- 

wen, kan veel verfchil te weeg brengen in elks 

Karakter, buiten nog de werking der ipieren, de 

mondvertrekkingen, wangen en lippenbeweegin. 

gen, welke geen Graveur kan uitdrukken; bui¬ 

ten het ongeryf dan nog, dat wy op deeze wyze 

flegts de helft der Wezensfiguurenzien. En geeft 

men ons de Afbeelding vlak van vooren, dan mis- 

fen wy weder aan den anderen kant ’c beloop en 

de nette fnyding der deelen: daarom niets beter, 

dan ons op de Menfchen zelve te leggen, en be¬ 

vende modellen voor onze Onderwerpen van Tro- 

niefchouwing te kiezen; en by gebrek van dien, 

of daar men naar Afbeeldfels oordeelen moet, 

dat men ons die geeve in derzelver vier Natuur- 

lyke Tronieftanden, zoo als in Plaat I en Vl[ 

te zien is, maar dan opgemaakt en getroniet, wèl 

gekaraktrifeert, en kan het zyn gekouleurt. 

V r. Hebt gy my nu betrekkelyk deeze gegee- 

ven Portretten, niets verders aan te wyzen ? 

Aw. Niets, dan u te herzeggen dat ze u van 

een tweevoudige dienst kunnen zyn: de eerfte 

is ii getoond; en de tweede betreft de Nauönaa- 

U 
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Ie Karakters en Landaarten. Neem hier eens on¬ 

ze XXIIe. Afdeeling weder voor u, leg ’er deeze 

twee Prentverbeeldingen by, en gy zult zonder 

veel moeite, uit het Aanzigtsbeeld 

D en X, een Moor, 

uit B en DD, — Duitfcher, 

— F en I, — Nationaale Hollander, 

— AA, — Engellander, 

— L en T, — Franschman, 

— E en CC, — Italiaan, 

— H en V, — Spanjaard, 

en R en Y, een Zweed , Deen of Noorman, 

herkennen, vooral, wanneer gy derzelver Na- 

tiefchets [bladz. 246] hier by deeze Troniefiguu- 

ren houd, en ’er dan onze tegenwoordige be- 

fchryving by vergelykt. 

Ga nu verder. Toets deeze Troniemodellen aan 

ons Maatkonftig Onderwys by Plaatl9V en VIL 

Haal een regte lootlyn voor ieder deezer Portret¬ 

ten , en gy zult zien hoeaanmerklyk zy in vorm van 

elkandcren verfchillen. Vergelyk eens onderling 

die onderfcheiden fchikkingen van Hoofden en 

Aangezigten, en trekken wy ’er deze gevolgen uit: 

i. Dat die verfchillendheid van het geheel, nood¬ 

wendig ontftaat uit de verfchillendheid der deeleru 

dat (gelyk wy geleerd hebben, yder Wezen vol¬ 

gens de Proportiemaat, verdeeld wordende in drie 

deelen, naamlyk in Voorhoofd, Neus, en de 

ruimte van Mond en Kin,) elk deel by het alg 

meent 
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ineens Onderfcheid der Aangezigten, in het eene 

Wezen,ook alzo verfchi.Id van dat in het andere. 

2. Dat by die getrokken lootlyn , het eene 

Voorhoofd, regt, en geheel naby dezelve komt, 

terwyl het andere daar gantfchelyk van af- 

wykt, zoo als in de Portretten A, C, E, F, 

I, L, T, AA en BB, zelfs overhellende in E 

en BB, als men die met B, D, H en DD verge- 

3ykt, te zien is: ten blyke van het verfchil dat’er 

is in de Voorhoofden, tot bewys van de Waar¬ 

heid der Met op o sco p ie. 

3. Dat by foramige Troniën , het Voorhoofd 

alléén , zoo groot is als de beide onderdeelen 

van Neus en Mond, gelyk in de modellen K en 

O. En in tegendeel by G en V, daar de twee 

andere deelen, en de Neus, zoo veel lengte al¬ 

léén heeft als het Voorhoofd■, of als Voorhoofd, 

Mond en Kin te zaamen: dus geheellyk buiten de 

;proportie. 

4. Dat van die drie deelen, het Portret C,be¬ 

nepens K, X, en BB het deel voor de Neus het 

kleinfte heeft, gelyk wederom A, PI en V het 

grootPe. 

5. Dat alzo bet derde deel aan B, C, E, G, 

M, N, Q, X, en BB in onderfcheiden fchikking 

zeer ruim gegeeven, maar wederom aan A, F, 

H, K, S, en V zeer fchaars bedeeld is: terwyl 

de zoo verfchiilende Monden in C, D, M, S en 

V,en de zoo onderfcheide vooruitkomende Kin-* 



Fhyjl'ógnomifche Catechismus. 353 

nen in BB tegen DD, en Y tegen Z vergelecken 

ons die verfcheidenheid even duidelyk aanvvyst. 

Vr. En alle die verfcheidenhedenhebben haar 

beduidenis in de Gelaadkunde ? 

Aw. ó Ja, gelyk vvy uit de Phyjiognomifche 

Aphorismen Jeeren kunnen. Elk verfchillend deel 

verandert ook de Geaartheid. Gelyk de Dichter 

Zingt: 

zoo toont ons elks Gelaad, 

In Wezensdeelen die ’t Gemoed te kennen geeven, 

Waar in het groot geheim der Weetenfchap beftaat, 

Wat Togten in den Mensch door bloed en adren zweeven , 

Ja hoe de Ziel fteeds werkt door hersfenen en hert, 

Wat Drift, verborgen, in het Lighaam werd gedreeven , 

En hoe zulks in de Kunst door ’t oog’ ons kenlyk werd. 

V r. Tot welk einde dienen my nu decze TVo- 

niefchouwingen , zoo een klein getal dan flegis, 

uit zooveele duizenden? 

Aw. Om ’er Menfchen die u voorkomen, om 

’er Phyfiögnomifche Voorwerpen, daar gy uwe 

proeven van befchouwing op doen wilt, by te 

vergelyken; en om hun getal verder te vermeer» 

deren en daardoor uwe kennis uittebreiden: want 

om u allen die ’er zyn te geeven , begrypt gyligt 

dat duizende folianten met Afbeeldingen niet ge¬ 

noeg waren. En weiders kunt gy nu uit vergely- 

king van deezetweePlaatenmetdele. \Ren Vile. 

als de Theorie-, en de IIe. IIR IVe. en VR als 

meer de Praktyk betreffende, in het algemeen de 

gantfche Gelaaqkünde leeren,of ten minllehet 

Z v voor- 
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voornaamfte daarvan, zonder veel omflag, wa 

althans de inprenting der beeldtenisfen aangaat 

en in ’t byzonder u kundig maaken in het wèl 

kennen, onderfcheiden en*verdeden der Hoof¬ 

den , die noodzaaklyke en zoozeer verönagtzaam- 

de hoofdgrond deezergeheele Weetenfchap, waar¬ 

op ik , myn gantsch Onderwys dóór , dan ook in 

het byzonder heb aangedrongen. . 

Vr. En die heeft zyn beginzel in de Wiskunde, 

en vind zyn bron in de Dierenzweeming....? 

Aw. Juist. Gy kunt u hier herinneren, wat 

ik hier voor uit de Redevoering van den Hoog. 

leeraar Camper, en zoo even uit die van den 

Ridder le Brun aanvoerde: beide in dit opzigt 

ontleend uit het Werk van Albert Durer over 

de Proportie van het Menfchelyk Lighaam, die 

ons voor eeuwen reeds zyn Afbeeldingen van 

Mensch* en Dierenhoofden gaf, naar verfchillen- 

de lynen of hoeken van graaden getékend. 

V r. Zoo is die Vinding by den Heer Camper 

dan niet oorfpronglyk! — ei, wat ik u bidden 

mag, geef my van die Maatregelige Fergelyhng 

ook een fchets. 

A w. Gaerne. Dus maakt een zodanigen hoek 

op het papier getrokken zoo als ik u hier naa zal 

aanwyzen , van 95, a ico Graaden in Man en 

Vrouw eene uiterfte fchoonheid: doch al wat ver¬ 

re daarover is, loopt weder tot het mismaakte; 

van 95 tot 90 Graaden levert een minder fchoon 

Men» 



Phy/iögnomfche Catechismus. 355 

Menfchenbeeld: dusdanig waren de Apollo's en 

Ico'óns , die KunstmoóèHen der Ouden , welke 

Maat dc Grieken en Romeinen voor hunne fchoo- 

ne beelden hielden; van 90 tot 80, geeft ons een 

Europeaan; van 80 tot 70, een Afrikaan, Moor 

en Kalmuk; van 70 ton 60 een wanfchapen Hoofd 

onder deezen; van 60 tot 50, een Ourang Outang, 

of Wezen naast aan den Mensch komende; en 

van 50 tot 45 Graaden is dat van een Aap; alles 

wat beneden de 45 is, behoord tot de Proportie 

van Dieren die van den Mensch, meer en meer, 

afwyken, en waar men zulks in Menfchen vind, 

zyn het Wanfchepfels; terwyl in de Maat van 

80 tot 100 Graaden de gewoone Menschlyke,en 

trapswyze goeie, en volkomen Proportie gele¬ 

gen is. Verfchoon my dat ik u ditmaal hier over 

niets meerder zeg; om 11 in deeze grond vast te 

maaken,heb ik ’er u alzins myn geheej onderwys 

dóór reeds genoeg ten aanvang over geweezen, 

flaa dat naar, en beoefen het eerst, dan zullen 

wy verder gaan. 

Vr. Ja waarlyk, te over genoeg om’er myn 

aandagt op te vestigen, en ’er werkzaam ia te 

zyn. Alléén het Menfchelyk Hoofd regt te 

kennen , verëischt meer hoofdbreekens zie ik 

wel , dan men zig in ’t begin zou voorftellen. 

Dat uitmuntend Opperdeel van den Mensch, ’t 

naast aan den Hemel, en naar ’t fatzoen van den 

Z 2 Hemel . 
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Hemel zelve gevormt, verdient wel dat men ’er 

een afzonderlyke Studie van maakc. 

A w. Gy oordeelt zeer wèl. ö Wat al Konst, 

en wat al verrukkends bevat dat Hoofd ! zyn 

beenderenftelling levert ons het allerfchoonst mo¬ 

dél van Bouw - en Werktüigkunst; deszelfs be- 

weeglykheid op den atlas of eerfte Wervel van 

den Hals (zieAfd. XVL) is juist in het middenpunt 

van zwaarte, ’t welk onze verheven fchoonheid 

uitmaakt. Dat Hoofd zoo edel en uitmuntend, 

door de werkingen der Ziel die in het zelve ver¬ 

ligt worden, welke daar als haar Vereeniging aan¬ 

gaat met het Lighaam, dat beide zoo kennelyk, 

op het Aangezïgt ten toon gefpreid word, de ori¬ 

gine en natuurbron der Phyfiögnomiekunde (Afd. 

VIL) — dat Hoofd , hoe roekeloos word het 

niet behandelt , hoe niet verönagtzaamd door 

zyn bezitter! en ten boogfte aanmerklyk is het, 

dat juist die verönSgtzaarrjing en mishandeling, 

als ware het ter byzondere flraf onzer beledigin- 

gen aan zoo edel een deel, meest onze Ziel be¬ 

zoedelt , meest ons Lighaam en onze Gezondheid 

bederft, meest onze Aart en Gemoedsgeftel ver- 

flegtert, en ook meest en fterkst van allen te- 

kend op ons Aanfchyn ofinonzePhyfiögnomiën: 

van deeze natuur is by voorb. de Zelfbelediging 

door Overdaad en eene ongerégelde Leefwyze, 

zoo als (i.) de Veelheid van Drank, van Wyn en 

Sterke Geesten, maakt het Hoofd onbruikbaar, 

doet 
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doet al het reedetyke eensklaps verdwynen; mis¬ 

vormt ons Wezen en Geftalte verfchriklyk;(2.) 

Veelheid van Eeten, doet het lang pyn gevoe¬ 

len, verdoofd ’er het Verftandin , bederft onze 

Vogten, cn dus ook onze denkbeelden, brengt 

ons Aangezigt, zelve ook het Lighaamuit zyn 

proportie, en maakt het onbekwaam; en (3) de 

toomelooze Verkwisting van het Voedfel dat 

beide ons geeft, in vuile Hoerery, is de Moe¬ 

der van Kwaaien welke daar meest haar verder- 

felykfte zitplaats neemen, dat Hoofd door Etter¬ 

builen en Beenfcbilferingen als vermolmt; Oo- 

gen. Verhemelte en Neus wegëet, de Harsfe- 

nen zelfs befmet, daardoor ons Gezigt,Spraak, 

Reuk , en zelfs Verftand wegneemt, eindelyk 

onze beenderen en vaste deelen verrot en ver- 

bryzelt,en zoo den geheelen Mensch vernietigt: 

van al het welke ons Aangezigt deeerfte tékenen 

draagt ; tot een Waereldverbaazende bevesci- 

ging in alle drie, van de Waarheid der Gelaad- 

kennis. Drie Hoofdbronnen van alle Ziektens 

onder het Menschdom. Drie Hoofdbronnen ook 

tefFens van alle Zonden, ook in de tweede Klas¬ 

fes van Andere belediging ,“ waaröra de H. Schrift 

niet zonder reeden leert dat Overdaad de Wortel 

van alle Kwaad is. Dat Hoofd, zoo wel defchat- 

kamer van goede als het magazyn van fiegte en den 

Mensch onwaardige denkbeelden, hoe fchendig 

word het niet verder onteert door allerhande opzet- 

Z 3 lyke 
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lyke misvormingen , inzonderheid de Kunstge- 

baarden, in onze bedorven Waereld een Wee- 

tenfchap geworden! die Huichelaars en Valsaards 

teelt,die het Hart leert bedriegen, Veinzery tot 

een Deugd, en tot een Misdaad maakt inDeugd- 

zaarncn, om te fpreeken zoo als zy denken. Dat 

Hoofd , het eenig deel, begin en einde onzer 

Kunst, hoe veele leggen daar niet meer aan te 

koste van buiten, dan van binnen! van buiten 

door een dwaazen optooi, blanketzel en allerlei 

verfierlelen , in plaats van het van binnen te 

vei lieren met kennis en vcrftand, en met dee- 

ze allernoodigfte tak van beiden, de beoefening 

van het Menfchelyk Hoofd, teffens die van het 

Hart , welke de Hoofdfludie behoorde te zyn 

van alle Menfchen , om dat zy ons den geheelen 

Mensch leert kennen , en gelyk wy gezien heb¬ 

ben , de inleiding is tot de Zelfkennis en de Ken¬ 

nis van anderen. Laaten wy met deeze naabe- 

tragting ons ündenvys beiluiten; en dat deeze 

Lesfen u voorbereiden tot de Beginselen 

deezer noodige Weetenfchap, welke ik voorheb 

u van gelyken open te leggen ! Maak een verftan- 

dsg gebruik van alles, en verlies de gegeeven Ré¬ 

gelen niet uit het oog, noch ook de reeden,om 

nimmer Phyfiögnomies te oordeelen, zonder’er 

ii zelf reeden van te kunnen geeven. 

V r. Ik ben u verpligt voor uwe gelegde 

Gronden, en hoope my naar deeze Vermaa. 

ning 
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ning te gedraagen.— Ik neem myn’ Spiegel, om 

te beginnen cleeze onvergelykelyke Konst eerst 

op my zelve te beoefenen. Hebtgy myook nog 

iets te erïnneren. 

A w. Deeze tyd niet. Dan voor bet laatst nog 

één raad: Waagu in dit veld niet te fchielyk met 

uwe beöordeelingen; neem uw toevlugt cn voor¬ 

al ftel uw vertrouwen niet op deeze Kunst, vóór 

gy ze wèl verftaat; en dan nog, wees ’er niet 

te mild mede; zyt omzigtig: fpaart gy de waar¬ 

heid , dan zal men u houden voor een’ die de 

Konst niet kent, en zegt gy die, men zal ver- 

bleeken, lochenen, en u haaten , want Waar- 

heid baart haat. Wilt gy de Gtlaadkunde voor 

uwen Spiegel beoefenen, blyf daarby , beöeten 

meest u zelve, en fpiegel u aan myn voorbeeld: 

Doch hebt gy ook anderen leeren kennen, hou 

die kennis voor u,en doe ’er uw voordeel mede: 

zeg niets; maar vermyd de boozen, de geveins¬ 

den en dwaazen,en zoek en bemin de deugdzaa- 

men, de oprechten, en de verllandigen : dan, 

en niet anders zal u deeze Weetenfchap alléén 

nuttig, en nooit fchaadlyk zyn. 

EINDE 

VAN DE 

GRONDEN der. GELAADKENNIS. 

i 





ZAMEN SPRAAK 
TUSSCHEN 

JAN PHYSIONOMIST 

E N 

ZIJN VRIEND 

PIETEPv LEERGRAAG* 

WAAR IN DE 

WETENSCHAP 

DER 

IBM'TSXO WQ MIE 

OP KORTE, KLAARE, EN GEHEEL NIEUWE RE¬ 

GELEN GEGROND, DEN LEEZER IN STAAT 

GESTELD WORD DEZELVE MINDER DAN 

EEN UUR VOLKOMEN TE KUNNEN 

VERSTAAN EN BEOEFFENEN. 

Alom te bekomen. 





AAN DEN 

L E E Z E R. 

Het volgende geiprek tusfchen 

twee vrienden hooiende, heb ik 

het dermaate waardig geoordeeld 

het zelve na mijn beste geheu- 

gen op fchrift te (tellen, wen- 

A 2 fchen- 



AAN DEN LEEZER. 

fchende dat het UE zoo veel 

zal vermaaken in het te leezen, 

als het mij vermaakt heeft in het 

te hooren. 



ZAMENSPRAAK 
TUSSCHEN 

JAN PHYSIONOMIST 

E N 

PIETER LEERGRAAG. 

JPieter. Gij hebt mij belooft vriend eenige din¬ 

gen aangaande de Phyfionomie kunde te zeggen, 

ik kom thans hier in verwachting dat gij U van 

deeze beloften kwijten zult. 

Jan. Gij had nooit beter kunnen koomen - 

juijst heb ik deeze week een nieuw plan voor mij 

zelve gemaakt om deeze wetenfchap te beoeffe- 

nen - en daarin zal ik bijzonder moeten flaa- 

gen, alzoo ik dezelve zoo klaar en bevattelijk ge¬ 

maakt hebbe, dat men in een enkelde dag een 

Profesfor daarin kan zijn. 

P. Dat verheugt mij ——— ik verlang zeer Uw 

onderwijs te genieten - laat ons begin¬ 

nen! - Wat is eigentlijk de Phyfionomie- 

kunde? 

J. Het is die verheve Wetenfchap, welke ons 

uit iemands aangezicht leert zien of hij een eerlijk 

man of een fchobbejak - een wijze of een 

gek is - met een woord zij leerd ons uit ie- 

- A 3 mand* 



mands gelaat de inwendige neiging des harten ken¬ 

nen. 

P. Dat is de voortreffelijkfte wetenfchap waar¬ 

van ik immer gehoord hebbe. - Wij zullen 

nu niet langer genoodzaakt zijn met fchelmen en 

fchobbejakken om te gaan - hun gelaat zal 

hun aanftonds beklappen, en daarom zullen zij uit 

het gezelfchap van alle brave menfchen verbannen 

wórden - dus vriend zullen wij haast een he¬ 

mel op aarde genieten. 

J. Men kan veel voor en veel tegen deeze we¬ 

tenfchap inbrengen --— intusfchen maak ik mij 

fterk alle tegenwerpingen die men op mijne wijze 

van dezelve te beoeffenen maaken kan, op te los^ 

fen. - Wij mogen deeze weetenfchap als het 

voortbrengfel van een verlichte eeuw befchouwen; 

twee of drie honderd jaaren vroeger zou men de¬ 

zelve voor toverij en duivelkunst gehouden heb¬ 

ben en deszelfs beoeffenaars hadden met geen mo¬ 

gelijkheid den brandflapel kunnen ontfnappèn-- 

gelukkige eeuw ! - thans zijn wij veel wij¬ 

zer! -wij belachen hartelijk de dwaasheeden 

der voorige eeuwen en behouden met blijdfchap 

de onze. - 

P. Ik wenschte wel te weeten of de Phyfiono- 

mie altoos aan het Caraöer beantwoorde? 

J. Daar zijn fpeelingen in de Natuur: het fchijnt 

dat zij zomwijlen iets voorbrengt het geen zij 

rdet had willen voortbrengen. Anders weet gij 

heeft 



heeft ieder zaak ieder voorwerp zijn vaste ken¬ 

merken en eigenfchappen om het van andre van 

zijn zoort of gedacht te kunnen onderfcheiden gij 

zult best doen de boeken die over deeze weten- 

fchap handelen daar op na te zien -r het zou 

buiten mijn bedek zijn uw hier over te onder¬ 

houden. 

P. Het komt mij tog voor dat deeze wetenfchap 

op geen vaste grondregels deunen kan-hoe 

zal men uit het beoordeelen der wezenstrekken op 

iemands caratter kunnen aangaan. Als ik bij voor¬ 

beeld zie, dat men zich verfcheide maaien ver¬ 

gist : Gij ziet Adrast en beoordeelt hem als het 

allerwellustigde mensch zijn wezenstrekken, hou¬ 

ding en gelaat alles geeft u grond om dit van hem 

te denken; en nogthans is hij een matig en zeer 

deugdzaam man-het zelfde gebeurt u met 

Erast -- gij befchouwd hem als een nors en 

buffelachtig menfch en nogthans is hij in de za- 

menleving een menschlievend en elk ten dienst 

daande man - wat moet ik van deeze weten¬ 

fchap oordeeien, wanneer ik van diergelijke tegen- 

drijdigheeden ooggetuigen ben? 

J. Ik zeg u nogmaal dat ik alle zwarigheeden die 

gij teegen mijne wijze van beoeffenen maaken zult 

grondig zal oplosfen - hoewel het niet tot 

mijn taak behoord uw de zoo even geopperde zwa¬ 

righeid op te losfen. -- Wil ik u echter dit 

onder ’t oog brengen : - Vraag Adrast in ge- 
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moede af, of wellustige geneigtheid zijn hoofd¬ 

gebrek niet is waar tegen hij te vuur en te zwaard 

waaken moet;-vraag Erast of hij van natuu- 

re niet ftuurs en buffelachtig is; - laaten zij 

voor de vuist antwoorden, en gij zult zien dat zij 

door de reden en een goede opvoeding beide dee- 

ze natuurgebreeken overwinnen:-het tegen¬ 

deel kan plaatshebben in andere voorwerpen, —— 

bij voorbeeld : het beste hart van natuure tot 

deugd geneigd kan door weelde en wellust bedor¬ 

ven worden. 

P. Dus mijn vriend is deeze wetenfchap geheel 

onnut als zij mij niet de menfchen leerd kennen 

zoo als zij wezentlijk zijn —- maar zoo als zij 

zouden geweest zijn indien niet een zeeker dit of 

dat had plaats gehad. 

J. Geen wetenfchap welke zijn zwaarigheeden 

niet heeft,en geen regel die fomwijle geen uitzon¬ 

dering lijd - men kan vrij grooter zwarighe¬ 

den maaken als deeze : bij voorb. - toond 

ons iemands gelaat dat hij een zeer bedorven en 

kwaadaartig hart moet hebben. Dan heeft hij zoo¬ 

danige trekken en liniamenten van welke hij bij zijn 

geboorte reeds de plooijen , hoe wel flaauw met 

zich draagt, of bij meer gevorderde jaaren moeten 

zich dezen bij hem opdoen: - het laatfte is on- 

waarfchijnlijk; (de mensch aan zulke geffadige veran¬ 

deringen van hoofd gelaatstrekken, onderhevig, zou 

op het laast geheel onkenbaar moeten worden,) 

waar^ 
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waarom deeze dan de fchuld van zijn kwade be. 

drijven gegeeven die niet anders als natuurlijke 

gevolgen van zijn kwade gefteldheid zijn - die 

zaaden van zijn hoofd ondeugd brengt hij bij zijn 

geboorte reeds met zich ter wereld -*— naar 

mate zijn krachten toenemen , ontwikkelen zich 

zijn gelaatstrekken en drukken zich fterker en Iter- 

ker op zijn aangezicht-eindelijk word dezen 

mensch het geen hij uit zijn natuurlijke zamenftel- 

ling worden moest en waar toe hij uit hoofde zij¬ 

ner Phyfionomie bellemd is. - 

P. Als men een wetenfchap beoeffent diend men 

zich in ftaat te Hellen alle mogelijke zwarigheeden 

die er tegen gemaakt kunnen worden op te los- 

fen ? 

J. Ons gefprek zou te ernstig worden anders 

wilde ik u mijn gedachte hier omtrent wel meede 

deelen ? 

P. Als dezelve dienstig zijn om eenige zwarig¬ 

heeden op te losfen kunnen zij tot nut verftrek- 

ken. Wel aan! laat mij dezelve hooren. 

J. Ik zal dan zeer kort hier over zijn. Want 

ik heb u ftraks andre dingen te zeggen: onderfleld, 

dat de mensch met zoodanige wezenstrekken en li- 

niamenten ter wereld komt dewelke een alderflegt 

caradfcer moeten te kennen geeven. Zoo geloov ik 

voor mij - dat d’ algoedheid hem een grooter 

maat van reden en oordeel fchenkt naar mate hij 

van natuure aan groter zwakheeden en gebreeken 
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onderhevig zal zijn -- zie daar dan weder een 

verrukkelijk evenwicht! en den Schepper van alles 

vrijgepleit -- want deeze grootere maat van 

oordeel en reede fielt hem in (laat zijn zwakhee- 

den en gebreeken te overwinnen. 

P. Deeze gedachte voldoet mij --- doch gij 

onderfleld dit flegts , is het dan wezentlijk niet 

zoo, dat den mensch met zulke trekken ter wereld 

komt : of ten minste de grondbeginzels daar van 

bij zich heeft. 

J. Men ziet al vroeg in een kind welk een ge- 

aartheid het hebben zal; zoo ten kwade - dan 

wort het de zaak der ouderen naauwkeurig toe te 

zien, en in dit opzicht zou de phyfionomiekunde 

een bijzondere nuttigheid hebben. Als namentlijk 

de ouderen in deze wetenfchap kundig, naauw¬ 

keurig achtgaaven ; welke wezenstrekken zich bij 

hunne kindren op doen. Wanneer de reeden be¬ 

gint te ontluijken, zoo kwade -- kunnen zij 

voor zulk een ondeugd waar aan zij oordeelen dat 

het wigtje bij meerder Jaaren het meest onderhe¬ 

vig zal zijn den grootfle affchrik inboezemen. — 

om nu volkomen uw vraag te beantwoorden : ik 

geloof ja! er zijn bij de geboorte reeds grondbe- 

ginfelen van zekere trekken die zommige neigin- 

ge, moeten aantoonen, doch die trekken worden 

veel zichtbaarder en flerker na mate zulk een ge¬ 

neigdheid flerker word. - Zij worden zwak¬ 

ker, wanneer de geneigheid zwakker word —- 

op 



op zekeren ouderdom, wanneer het caratter geves¬ 

tigd is, worden ook de trekken gefixeerd ’t zij ten 

goede of ten kwade.- De hartstochtelijke trek¬ 

ken geeven het grootfte bewijs dat de aandoenin¬ 

gen en geneigheeden der ziele zich op het gelaat 

uijtdrukken, fterker of zwakker na evenredigheid 

der aandoening of hartstocht. - Dan laat 

ons nu van dit ernstige afftappen - de wijze 

waarop ik mijne wetenfchap beoefiene is niets min¬ 

der dan ernstig. , 
P. Welk Syflhema volgt gij dan mijn vriend? 

J. Onder veele fchrijvers die over de Phyfio- 

nomie gedacht hebben , heeft Porta zich bijzon¬ 

der onderfcheiden doch de opmerkzaame Lavater 

heeft deeze wetenfchap bij uitflek verbeterd en hij 

overtreft alle die voor zijn tijd over deeze we¬ 

tenfchap gefchreeven hebben. *-- 

P. Gij volgt dan zekerlijk de leerwijze van dien 

grooten man? 

J. Om de waarheid te zeggen vriend - ik 

heb veel korter weg uitgevonden: -- en ik 

vleije mij dat ik de maatfchappij daar mede geen 

ondienst zal doen. -- Zoo ver ik weet is dee¬ 

ze leerwijze geheel nieuw , eene les kan uw in 

flaat Hellen verbazende vorderingen te maaken. 

P. Dewijl gij zegt dat uwe leerwijze geheel 

nieuw is. Twijffel ik niet of gij zult een grooten 

opgang met uwe wetenfchap maken. - Alles 

wat nieuw is fmaakt de wereld in ’t algemeen. 

J. 
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J. Daar zijn nog genoeg lief hebbers van oudhe¬ 

den mijn vriend, die noit al wierden zij ouder als 

Methufalem van hunne gevoelens en denkbeelden 

in de kindsheid verkregen zullen afftappen. - 

Die kinderlijke denkbeelden zitten zoo vast in het 

harfenpan gemetfeld dat er een wonderwerk ver- 

eischt word om er dezelve uit te krijgen; - 

en zoo zij dwaalen zijn geen overtuigende bewij¬ 

zen nog zonne klaare betoogingen daar toe in ftaat. 

P. Ik ben niet van die geene die al te fterk aan 

het oude verknogt nog te veel met het nieuwe in- 

genoomen zijn - de middelweg is de veilig- 

fte. - Schoon ik u moet toeftemmen dat er 

wondre makelijen van kopflukken in de wereld 

zijn , harder dan metaal, zonder het minste ge¬ 

voel , die het licht der reden niet tot het brein- 

vat kunnen doorlaten, denk ik echter niet dat gij 

veele beftrijders hebben zult. 

J. Ik heb vooral getracht mijne wetenfchap op 

zulke vaste fondementen te bouwen dat dezelve 

door geen beftrijders om ver geworpen kan wor¬ 

den. 

P. Ik verlang zeer dat wij ter zaake overgaan, 

op dat ik volgens uw beloften nog deezen dag een 

goed Phyfionomist worde. 

J. Alle wetenfchappen zijn op onwederfpreke- 

lijke ftikregels (axiomata) gegrond. - En daar 

ik een groot liefhebber van order ben, heb ik er 

mij ook gemaakt waar op mijn gantfche wetenfchap 

rust 
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rust - en wel zoodanige die zedert onheu¬ 

gelijke tijden door de ftale ondervinding bewaar¬ 

heid zijn. 

P. Als men deeze axiomata weet, heeft men de 

beginfelen van uwe wetenfchap reeds opgedaan? 

J. Ik beloof uw de grootfte vorderingen , een 

weinig oplettendheid en menschkunde is er flegts 

nodig. -- Mijn wetenfchap beoeffene ik op 

tweederlij wijze. -- Voor eerst : om een an¬ 

der te leeren kennen , daar na om u zelve met 

een ander te gelijk te leeren kennen. - 

P. Dat hebben misfchien nog geen andre Phy- 

fionomisten gedaan. - De zelfskennis is een 

voorname zaak. 

J. Voor beide heb ik mijn axioma zijnde de een 

zoo onwederfpreekelijk als den andre. -- 

P. Laat hooren? 

J. De eerfte is. Ieder wil altoos vertoonen te zijn, 

het geen hij in der daad niet is. - 

P. Wat wilt gij daar mede uitvoeren? dat kan 

ik mij niet begrijpen, fchoon ik zeggen moet dat 

het waarheid is. 

J. Daar door zult gij niet alleen uit de houding 

en wezenstrekken , maar zelfs uit de kleeren, hoe¬ 

den en paruijken kunnen zien wat er van den man 

is, die gij beoordeelen wilt. 

P. Gij maakt mij thans nieuwsgieriger dan ooit. 

J. Vooraf diend gij nog te weeten dat er geen 

regel zonder uitzondering is. Mist men derhal- 
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ven eens voor een enkele keer, zoo heb ik die 

mee de andre phyfionomisten en beoeffenaaren der 

wetenfehappen gemeen - doch wijt zulks niet 

aan de wetenfehap, maar aan dat oude fpreekwootd 

geen regel zonder uitzondering. 

P. Zeer wel. 

J. Ik zal met eenige voorbeelden uw een denk¬ 

beeld van de zaak trachte te geeven - vervol¬ 

gens zult gij uw zelfs oeffenende in ’t kort uw 

meester overtreffen. -- Laat ik vragender wij¬ 

ze uw mijn leer trant bekend maaken --- gij 

moet mij na uw gedachten antwoorden - dit 

zal de leerzaamfte weg zijn. *-• 

P. Ik ben bereid uw te antwoorden, zoo goed 

ik kan. --- 

j. Wat zoud gij zeggen of maken van een per- 

foon, wiens hoofd iff'een ter deegen weldoortim¬ 

merde paruijk van ioof 12 verdiepingen zoo ge- 

flooten is dat gij zweeren zoud 3 hij had een gant- 

fche fchapenvacht op het hoofd zitten? 

P. Terwijl men in deeze ,18de Eeuw fchijnt van 

gevoelen te zijn dat de rechtzinnigheid in de pa¬ 

ruijk huijsvest. -- Ja zelfs dat men den graad 

der rechtzinnigheid afmeet na het getal der ver¬ 

diepingen die er in gevonden worden zoo zou ik 

en ieder die over de zaak wel oordeelen wil moe¬ 

ten zeggen: •—--- dat dit een pijlaar van de 

kerk , een zeer ortodoxen broeder is van welke 

gezindheid gij wilt. 

J. 
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J. Na uw gedachten hebt gij verwonderlijk'wel 

geantwoord en echter is het tegenftelde de waar¬ 

heid - herinner uw mijn axioma, en gij zult 

zulk een man voor een aartsketter en dwaalgeest 

houden. - Want, kan er grooter dwaaling 

zijn? dan te gelooven, dat de ware Codvrugt en 

rechtzinnigheid niet door deugdzame daaden, niet 

uit het hart maar uit de paruijk moet getoond wor¬ 

den. — 
P. Als gij zoo te werk gaat in het opmaaken 

van uwe carafters, dan geloof ik zeeker de kunst 

al fchielijk weg te zullen hebben. —— Nog meer 

voorbeelden als het uw belieft? 

J. Zoo veel gij wilt. - Wat zoud gij maa- 

ken van een perfoon die altoos, bij alle omftan- 

digheeden in fchuijten en wagens, het komt te pas 

of niet uit den bijbel fpreekt over onbegrijpelijke 

bevindingen redeneeren wil, en daar onophoude¬ 

lijk de mond vol van heeft. 

p. Dewijl volgens uw axioma: ieder altoos ver- 

toonen wil te zijn het geen hij in der daad niet is. 

Moet ik dit patroon voor het tegengeftelde hou¬ 

den van het geen hij vertoond, 

J. Zeer wel -- gij zult zelden mis hebben 

wanneer gij zulk eenen als een huijchelaar be- 

fchouwd , die zich in het vertrouwen der men- 

fchen zoekt te dringen om daar door de beste ge- 

legentheid te kunnen krijgen, hun den een of an¬ 

der tijd van den huig te ligten. -- Dewaare 

God- 
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Sodvrugt woont in de ffcille binnenkamerdn , ea 

houd zich met zulke geestelijke kwakzalverijen 

niet op. 

P. Zie daar waarlijk de kortften weg om de 

menfchen te leeren kennen -- hebt gij nog 

meer voorbeelden, gij zult mij verplichten? 

J. Wat zegt gij van een fchepfeltje, zoo ne- 

drig, zoo ftemmig gekleed , dat niets , dan een 

zeer eenvoudig bruijn kleurtje de poezele leeden 

bedekken mag; welkers oogen beftendig naar het 

aardrijk geflaagen , met de ernstigfte houding als 

zeggen wilden: -- van hier ben ik voortge- 

koomen, en daar zal ik eindelijk weder naar toe 

gaan? - wel nu wat is uw antwoord? -■ 
Haat gij bedremmeld - lugtig uit de borst.-- 

Weet gij niets hier van te maaken? - is dit 

origineeltje zulk een raadfel voor uw ? - 

geen wonder -• ik zou ook nooit geweeten 

hebben wat hier van te maaken indien mijn axio¬ 

ma mij hier in gelukkig geen licht gegeeven had. 

P. Uw Syflhema van onderwijs volgende , zou 

ik zeggen: onder dat nedrig en eenvoudig kleed¬ 

je klopt een zeer hoogmoedig hartje, zoo gevoe¬ 

lig voor de eigenliefde en lof der wereld als ie¬ 

mand. -- 

J. Voortreffelijk geantwoord. - De waare 

nedrigheid heeft haar zetel in het hart.- Een 

bedelaar kan grootier zijn op zijn pïje rok als 

een marquis op zijn gegaloneerd kleed- dee- 

ze 
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ie zoogenaamde nedrige fchepfeltjes zouden om 

geen werelds goed anders gekleed willen gaan. - 

Niet uit nedrigheid, - maar om dat het on¬ 

der hunlieden zoo de mode is, en daarom zijn zij 

zoo puntig dat zij zich zoo wel fchuldig maaken 

aan het ijdel fpiegelkijken, wanneer zij het zoo¬ 

genaamde kleed der nedrigheid aanfchieten, als de 

beste Hofdame die op een ba! of Asfemblee, moet 

gaan, en van te vooren naauwkeurig wil verze¬ 

kert zijn , dat zij fchitterende overwinningen zal 

maaken; boven dat zou men van deeze fchepzelt- 

jes zeggen kunnen: hnn lighaam fchijnt alleen laag 

en nedrig te zijn om den geest daar door te trotfer 

en opgeblazener te maaken. 

P. Gij zult een onfterfelijken roem verwerven, 

dat gij de regels van deze wetenfchap dus verligt 

hebt - niets is gemakkelijker als op deeze 

wijs iemands caratter op te maaken. - 

J. De verdre voorbeelden die ik uw gaa geeven 

zullen niet minder overtuijgend zijn. - 

Wat zult gij zeggen van iemand die bij cris en 

cras , hoog en laag, ziel en zaligheid uw verze¬ 

kert , dat het geen hij uw verteld de zuivre waar¬ 
heid is. 

P. Volgens uw axioma moet hij een aartsleuge- 

naar zijn, die terwijl hij liegt zelfs denkt de waar¬ 
heid te fpreeken. 

J. Gij wort een Profesfor in het antwoorden——■ 
èn haat den fpijker juist op den kop 
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waarheid wil niet door geweldige middelen in ’t 

hart der Vervelingen dringen, en hij die daar van 

gebruik maakt , heeft bijzondre oogmerken waar 

meede hij tot uw nadeel zijn voordeel zoekt. 

P. Schoon ik nu flegts een phyfionomist van een 

half uur ben , zou men mij in deeze wetenfchap 

al evenwel geen knol voor een Citroen meer kun¬ 

nen verkcopen. 

J. Wat zoud gij zeggen, vriend Pieter! van ie¬ 

mand die bij alle gelegentheeden op zijne milda- 

cligheid en liefdegiften roemt jegens den armen? 

P. Om kort te gaan: dat hij alle zondagen een 

duit in ’t zakje legt. 

J. Ik had die vraag niet beter kunnen beant¬ 

woorden - gij begint reeds achter ’t fijne van 

de zaak te koomen: nog een voorbeeld of drie zal 

genoeg zijn, uw tot perfeftie te brengen. 

P. Dit komt niet bij mijne fchranderheid toe-■ 
aan uwe gemakkelijke grondbeginfelen en leerftel- 

lingen heb ik dit te danken. -- - Waaren 

dezelve in alle wetenfchappen zoo klaar en duide¬ 

lijk, ik verzeker uw, daar zouden andre vorderin¬ 

gen onder ’t menschdom gemaakt worden. -- 

J. Dit is een aanmerking, /ben Philofooph waar¬ 

dig; - maar laat ons verder gaan, - Wat 

zoud gij maaken van eene, die uw gefladig van 

zijn landgoederen , geldmiddelen, obligatien, en 

verbazende winsten aan de ooren lelt? 
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P. Dat hij ’t hu ijs befchimmeld roggenbrood 

en water voor zijn daagelijks voedzel heeft. 

Ji Uw antwoorden zijn kort maar zinrijk, en 

overeenkomstig de waarheid. Welgeftelde lieden 

of zij die grove winsten doen, verkiezen veel 

liever te klagen over de flegte tijden, als dat zij 

dankbaar zijn, voor het voorrecht dat hun gegund 

word —-— de fchranderste willen in ftilheid de 

Vrugten van Fortunaas boom ftnaaken. Thans kom 

ik natuurlijk op een andre vraag die een gevolg 

Van de voorgaande is: wat zult gij maaken van een 

ouden druipneus die uw bitter klaagt over het 

verval van ’t Vaderland > dewijl de winsten veel 

minder, en de levensmiddelen veel duurder wor¬ 

den, die uw zijn vrees te kennen geeft, óf hij wel 

aan zijn eindje komen zal. 

P. Dat is een vrekkige woekeraar, die zijn geld 

nog teegen 5. of 6. per Cent aan behoeftigen uit 

Zuivre medeleidendheid opfchiet.- Die reeds 

een half millioen bij een vergaderd heeft, voor 

Nichtjes en Neevjes, die na zijn dood, waarom 

zij alle daagen hartelijk bidden, het zelve weder 

onder de menfchen zullen brengen, in een vierde 

gedeelte van den tijd die hij nodig had om het uit de 

bijzondere beurfen in zijn Wel geflote ijfere kis¬ 

ten te gaaren. Met een woord het is een origi¬ 

neel, die alle jaren een quart-ton oplegd* 

J. Ik zou het zeer gemakkelijk hief bij kunnen 

laaten, want gij antwoord zoo fnedig en voldoen- 
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de dat ik er over verwondert ftaa. - Echter 

heb ik nog twee voorbeelden, waar over ik uwe 

gedachten moet hooren. - 

P. Welke zullen die zijn? 

J. Wat zegt gij van een man, die na zijn glaas¬ 

je geleegt te hebben , een verfchrikkelijke bange 

zucht geevt, onder het uitroepen van een gewel¬ 

dig BA! en het optrekken van een viefe neus. 

P. Dat hij in ’t geniep wel een paar vlesjes ach¬ 

ter zijn kiezen zou duuwen. 

J. Voortreffelijk ! - en wat van een die 

voor het oog een achter kleinzoon van Miner va, 

fchijnt te zijn , door zijn geleerde, deftige fom- 

bre en ik weet niet welke pedante houding. 

P. Dat hij direft in een rechte linie niet van 

Pallas , maar van haar fchoon gevederde nagtvo- 

gel afftamd. —- 

J. Zeer wel! - achter de vertooning van 

geleerdheid fchuilt dikwijls degrootfte weetniet. — 

Mij dunkt deeze proefjes zullen zoo wel gaan.-- 

Zij zijn voldoende om uw te doen zien , hoe ik 

mijne wetenfchap beoeffene, ik geev uw nu aan 

de ondervinding over , volg mijn voetftappen gij 

zult grote vorderingen maaken. 

P. Ik meen in korte tijd aan de Phyfionomifche 

Hemel, als een fier van de cerfte groote te flon¬ 

keren - ik ben ten uijtersten voldaan over 

de Haaltjes die gij mij hebt opgegeeven - 

echter herinner ik mij , dat gij nog niets van de 

hoe 
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hoeden en andre dingen gezegt hebt 

v/as nogtans uwe belofte (f). 

J. De Phyfionomie der hoeden is weer een bij- 

zondre ftudie, die gansch niet van de makkelijkfte 

is. -- Elke hoed geevt de carafters te ken¬ 

nen , van de perfoonen die dezelve draagen: - 

van den oudften af, tot aan den hedendaagfchen 

Henriquatre toe; elk heeft zijn betekenis. Doch 

door de menigvuldige verwisfeling der modes wort 

deeze wetenfchap ongemakkelijk gemaakt. - 

Met het veranderen der denkbeelden en begrip¬ 

pen , veranderen ook de hoeden, - daar zijn 

nationale hoeden, Famillie hoeden,-hoeden van 

geleerdheid, en hoeden van negotie,- doch ik 

kan voor eerst uw hoofd daar niet mede bree- 

ken, wij zullen wagten tot een andre les, dan 

zult gij een dag ouder in ftudie , ook vatbaarder 

voor deeze verhevene zaaken zijn. 

P. Ik wenschte evenwel een weinig daar van te 

weeten, geev mij maar een kort denkbeeld van de 

zaak. 

J. Wel vriend dit gaat zoo gemakkelijk niet: 

van een uitgebreide wetenfchap een kort en klaar 

begrip te geeven dat is mannen werk, - ’t 

is daarom dat veel beroemde geleerden korte en 

klaare begrippen, van uitgebreide wetenfchappen 

fchrijven. Doch de laster zegt dat deeze klaare 

(f) Zie pag. 13. 
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begrippen veel duisterder zijn als het werk waar 

uit zij dezelve getrokken hebben; -- ik voor 

mij zie daar geen kans toe, - of ik zou veel 

moeten overflaan, of zeer oppervlakkig de zaa. 

ken verhandelen, een van beide kan ik niet ver- 

meiden. --- 

P. Ik zal mij met een oppervlakkig denkbeeld 

voor eerst te vreeden houden, --* duizenden 

zijn er die de. wetenfchappen zoo beoeffenen. 

J. Om uw dan genoegen te geeven, zal ik kort 

hier over iets zeggen. -- Daar zijn verfchei- 

de zooften van hoeden, -- grote, middelmat! 

ge, en kleine, —T— elk geevt een bijzondrezaak 

van desfelfs draager te kennen. - De eerfte 

zoort worden doorgaans gedraagen op hoofden daar 

niet extra veel harfens in zijn ; --- ook zijn 

het ploerte hoeden die van lieden van een laage 

conditie gedraagen worden, want onder fatfoenlij. 

ke lieden vind men geen ploerten. - De PJen- 

riquatre hoed behoort mede onder de groote, wie 

dezelve draagen —- daar op kunt gij de fabe. 

Jen en vertelfels van Schonk na zien, ’t welk mij 

dus veel moeife befpaard om het uw uit te leg¬ 

gen. De tweede foort ft rekt doorgaans tot dekking 

van bedaarde en fchrandere breinen, als die in al¬ 

les de middelmaat houdende; de derde zoort zullen 

wij het best plaatfen op de kopftukken der jonge 

pedante geestelijken, indien er zulke onder gevon¬ 

den mochten worden -— van de hoeden der 

ge. 
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geleerden valt zoo veel te zeggen , dat ik daar 

tegenswoordig niet van melden zal: ’t zij genoeg 

u te verzekeren dat ik aan dezelve zien kan tot 

welke faculteit zij behooren. - Ja zelfs gaat 

dit zoo zeker dat ik ze dan nog deden en onder¬ 

deden kan na mijn welgevallen. 

P. Ik ben uw verplicht voor dit nuttig onder- 

derwijs - gij hebt gezeid dat de hoeden ook 

met de denkwijze en gedachten veranderen. Hoe 

moet ik dit begrijpen? 

J. Ik zal u dit zoo kort en klaar voordellen als 

het mij mogelijk is. - Bij voorbeeld : een 

ploert met zijn hooggerande hoed, waar mede hij 

bijna aan de Herren floot, zal zoo dwaas niet zijn 

wanneer hij van levensgedrag en denkwijze ver¬ 

anderd dezelve op zijn hoofd te houden. -- 

ó Neen hij wort veragtelijk weggefmeeten, als of 

de goddeloosheid in den hoed alleen gehuistvest 

had. - Een andre komt zijn plaats vervan¬ 

gen, en hij blijft voor altoos verflooten. 

P. En welke vervangt dan zijn plaats? 

J. Een dweepers hoed, —- welke om zijn zon¬ 

derling voorkomen wel verdiend wat nader be^ 

fchouwd te worden.-Verbeeld u een hoed, 

met drie zoodanige fcherpe punten, dat men daar 

mede in een belegering zeer gemakkelijk een bres 

in de muur zou kunnen loopen; - ’t is zeer 

gevaarlijk deeze van nabij op te neemen , en ik 

zou uw nooit raden uw zelve 'aan zulk een hoed 

B 4 te 
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te waagen, -- hoe dat gij hem befchouwd gij 

vind overal een fcherpe punt die uw zou kunnen 

kwetfen, - men draagt doorgaans een knoop 

boven op den bol, om aan te toonen dat het den 

draager daar niet al te vast heeft. -- Ik denk 

gij zult nu wel een klaar denkbeeld van de zaak 

hebben. 

Ik fta verwonder, dat men uit zulke kleinighee- 

den, zulke groote zaaken trekken kan. 

J, ’t Is zekerlijk meer de gewoonte dat men 

uit grootfche voorwerpen en zaaken, niets waar¬ 

dige kleinigheeden trekt. - 

Thans zijn wij halver weg mijn vriend; - 

gij hebt nu het middel geleerd om andren te lee- 

ren kennen: nu wil ik volgens mijn belofte uw het 

recept aan de hand geeven, om andren en u zel- 

ven te gelijk te leeren kennen, dit heeft een dub- 

ble nuttigheid en men Haat hier twee vliegen in 

eene flag. 

P. En gaat dit zoo zeker als het vorige ? 

J. Daar over zult 'gij zelfs moeten oordee- 

len - ten minsten leert gij een ander door 

dit middel perfedt kennen , - het gantfche 

geheim beflaat daarin: - dat men altoos een 

zekre tegenftelling (Contrast) tusfchen zfch en an¬ 

dren weet te maaken, -- en het rust op die 

axioma als op een onwrikbare fteunpijlaar: de men- 

fchen houden uw altoos voor het geen zij zelfs zijn. 

£en deugniet houd ieder voor een fchobbejak en 

Helt 
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(lelt dus in niemand vertrouwen; een eerlijk man 

daar en tegen vertrouwd ieder als zich zelve. 

Willen wij de zaak kort met eenige voorbeel¬ 

den ophelderen? 

P. Niers zal mij aangenamer zijn. 

J. Wel aan! - ik hore iemand over zaa- 

ken van weinig aanbelang met een meesterachtige 

houding redenkavelen, fchoon ik tot lof van mijn 

eige Landgenooten zeggen moet dat dit zeldzaam 

hier gebeurd. - ’t Zij dan dat het gefprek 

over weer of wind, koetjes of kalfjes, of dier¬ 

gelijke Staatszaaken rouleert; ik vat hem op een 

beuzeling.- Aanfconds raaken wij aan’t twis¬ 

ten zonder iets in het minste te vorderen - 

hij houd zijn huk ftijf en fterk ftaande, ik laat 

van mijn kant niets glippen; altoos mijn contrast 

voor oogen houdende—- fomwijle raakt ons gefchil 

geen mindre zaak , als welk kleed de jonge An- 

tonette op haar trouwdag (die onlangs was,) heeft 

aangehad, hij zegt ’t was gewaterd moor, ik zeg 

’t was geblomd damast , -• wij twisten daar 

over twee volle uuren; eindelijk begint het bloed 

te gisten ,-hij fcheld mij voor een eige 

wijze gek, een beuzelaar zonder oordeel, het 

zelfde zeg ik hem, en dus leeren wij malkander 

in een ogenblik van het hoofd tot de voeten voor 

gekken en beuzelaars kennen, -- gekken en 

beuzelaars zeg ik, om dat alle beuzelaars geen 

gekken zijn; daar zijn ook geleerde beuzelaars en 
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alle geleerden zijn luiden van verftand. Die wel 

onderfcheid leerd wel zegt het fpreekwoord, en 

dus was deeze aanmerking hier hoogst nodig. 

P. Dat alles is wel, - maar op die wijze 

zult gij met uw contrast de gantfche wereld aan 

uw hals krijgen. 

J. Wat zwarigheid-daar zijn er zoo veel die 

elkandren om kleinigheden in het haair zitten, en 

wel zoo fterk dat er de drukpers zelfs van kraakt, 

met andre heb ik dit dan flegts gemeen. --- 

P. Laat mij nog eenige voorbeelden hooren. 

J. Ik hoor in eenig gezelfchap de eene of andre 

fcherpzinnige vrouw die de gebreeken van de gant¬ 

fche weereld op een prik weet te bemerken, fchoon 

zij nogtans haer eigene over ’t hoofd ziet, de 

gantfche buurt bedillen en belachelijk affcbilde- 

ren, - fluks flel ik mij door mijn contrast, 

vlak teegen haar aan , en zeg dus, dat de gant¬ 

fche buurt het zelfde en wel met grond van haar 

zegt -- aanftonds vat zij vuur en ik krijg het 

oordeel kundig en wel befpraakt wijfjê aan den 

hals •—- wij raaken aan ’t kibbelen en hakke- 

teeren dat het een vermaak is om te hooren. - 

Eindelijk komt het op een fchelden , en ik krijg 

den naam van kwaadfpreeker, bitfe kwaadfpreeker 

na mijn ooren, - ik fchiet uit mijn kartou¬ 

wen met dezelfde bommen, en dus begrijpt gij, 

leeren wij elkandren in een oogenblik des tijds als 

bitfe kwaadfpreekers kennen. 

P. 
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P. Teld gij de vriendfchap van de wijfjes zoo 

gering, dat gij door uw Contrast uw met hun in 

oneenigheeden helpt, gij weet welk een invloed 

zij op ons aardsch geluk hebben, ’t is dus niet 

edelmoedig aan uwe kant, dat gij haar in den grond 

wilt leeren kennen. - Daer toe moet gij nim- 

mer uw wetenfchap bezigen, •—>—• behalven dat 

het vergeefs zou zijn ,zult gij de gantfche fexe daar 

door aan uwen hals krijgen; -- het vrouwe¬ 

lijk hert is het doolhof van Creta gelijk, die zich 

durft onderwinden daar in te gaan, mag met The~ 

feus verheugd zijn, daar zonder kleerfcheuren uit 

te komen. -- 

J. Echter ben ik voornemens in mijn derde les, 

het vrouwelijk hart tot mijn onderwerp té nee. 

men, - waarin ik dan alleenlijk handelen zal 

van de Phyfionomie der wijf jes. - 

P. Daar is gewis veel in ’t vrouwenhart te be. 

ftudeeren. Doch ik raad u nogmaal? laat dit werk 

je fteeken, of uw wetenfchap zal geen opgang maa- 

ken, - de vrouwen willen niet gekend wee- 

zen, zij weeten zic-h zoodanig te vermommen dat 

gij met geen zonnemicroscoop de fchuilhoeken 

yan beur hart doorzien kunt. - 

ƒ. Ter zijner tijd zal ik uw toonen, hoe ver ik 

het in mijne wetenfchap gebracht hebbe.  -—« 

Gij zijt flegts nog een leerling, en weet dus niet 

jaoe verbeven de Phyfionotniekunde is. —- 

P, 
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P. Wel nu ik zal geduld hebben: -s=- 

mij nog een voorbeeld. 

J. Laat ons het volgende als het laatst Pellen—— 

met iemand moet ik een erffenis deelen, het komt 

mij voor, dat hij vrij wat op den penning Pestien 

is gepeld,-ik raadpleeg weder met mijn con¬ 

trast Pel mij ten PerkPe daar tegen aan, en geev 

niets het minste toe, - ras krijgen wij elkan- 

dren om de de waardij van een lepelPeel bij de oo¬ 

ien, --fchraper vrek, geldduivel zijn al de ge- 

fuikerde woorden die ik achter de vodden krijg; 

daar ik in tegendeel de zagtmoedigPe, onbaatzug- 

tigPe en beminnelijkPe man des' weerelds zou ge¬ 

weest zijn, had ik maar alles willen toegeven;- en 

daar door zou ik belet zijn geweest, deze Cohas- 

res in zijn rechte licht te befchouwen. Daar wij 

nu weder elkandren in weinige minuten, als geld¬ 

duivels en fchraapers leeren kennen. 

quod erat demonfirandum. 

P. Zoo ik dit middel eens op de proef Pelle, en 

het tegendeel bevinde van hetgeene gij in uw voor¬ 

beelden gefchetst hebt. --- Wat moet ik dan 

befl uiten? 

J. Dat er dan goede caraóters huisvesten bij die 

geene aanwien gij dit middel geappliceerd hebt-- 

de verPandige menschlievende en onbaatzugtige 

mensch, weet ieder in zijn zwak te draagen, en 

wat toe te geeven: hij wil liever kleinigheeden over 

zijn 
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zijn kant laaten gaan, als zijn geest met beuzelin- 

gen vermoeijen. 

P. Echter dunkt mij dat deze Iaatde wijze van 

beoeffenen - uw meer in Haat fteld, andren 

dan uw zelfs te Ieeren kennen, dewijl gij altoos ter 

bereiking van uw oogmerk, een caradter aanneemt 

dat uw niet eigen is. 

J. Dit zij zoo: - in onze tweede les zul¬ 

len wij alleen over de zelfskennis handelen, want 

hij, die ter beoeffening van deze wetenfchap wil 

overgaan, moet boven alles, een voldoende ken¬ 

nis van zich zelve hebben, eer hij zich vermete een 

ander te Ieeren kennen. 

P. Wij hadden met de zelfkennis dan het eerde 

moeten beginnen. 

J. Ikhebomaanuwe nieuwsgierigheid te voldoen, 

uw flegts eenige regelen aan de hand gegeven, die 

u in (laat kunnen (lellen de verheve wetenfchap der 

Phyfionomie met Vrugt te beoeffenen,- doch 

verbeeld u niet dat dit het alles was wat ik u te 

zeggen had; -- wij zullen die wetenfchap als 

ten hoogde nuttig zeer uitgebreid behandelen. 

P. Ik verlang reeds uw tweede les te ontfan- 

gen, - hebt gij meer goede vrienden die gij 

in deeze wetenfchap onderwijst. 

J. Tot nog toe zijt gij de eerde -* doch in 

’t kort zal ik de wereld mijne waernemingen meede 

deelen en ieder eerlijk man tot een goed Phyfiono- 

mist zoeken te maaken. 

P. 
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P. Dit is zeer prijfelijk, gij zult veel roem daag* 

door behaalen. 

J. Ieder die maar de geringde burger in de vrije 

Republiecq der letteren is, ziet met onuitspreke¬ 

lijk genoegen, wat vorderingen in kunsten en fraije 

wetenfchappen in deeze eeuw gemaakt worden, 

hoe verre zij de voorigen overtreft, en hoe zij; 

zwanger gaat van het allerheugelijkst vooruitzigt 

dat wij in korten tijd de volmaaktheid zullen te bo¬ 

ven ftreeven, -- en waar komt dit van mijn; 

vriend? - deeze vorderingen hebben wij al¬ 

leen te danken aan de zoo veelgeleerde maatfchap- 

pijen en genoodfchappen; de geleerde wereld vind 

fmaak thans in Compagnie te werken, en van zulk 

een gelukkige epoque wil ik gebruik maaken. —— 

Ik zal een genoodfchap van Phyfionomisten oprech¬ 

ten. Waarin men die wetenfchap op deeze mijne 

Nieuwerwetlche wijze beoeffenen zal. 

P. Dit behaagd mij ongemeen, ik hoop gij zult 

zoo goed zijn mij als lid daar in aan te neemen.-• 

J. OngetwijffeJd! -- en met uw alle eerlij¬ 

ke lieden , - geen fchobbejakken nog liegt 

hoofden, zullen zich langer kunnen vermommen; 

mijn wetenfchap zal hun voor altoos ontmaskeren. 

P. Ik zal uwe lesfen beltudeeren, —■— ik hoop 

gij zult in mij geen leerling aantrelfen, die na een 

tienjarig onderwijs nog even dom en onwetend is 

als te vooren. -- 

J. Morgen zal ik u verdere onderrichtingen gee- 

ven. 
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ven, -- gij zult verbaasd ftaan , wanneer gij 

mij uit kleinigheeden voor het oog niets waardig 

fchijnende, de grootfte en ftoutfle gevolgen ziet 

trekken. 

P. Ik ben u zeer verplicht voor de moeite die gij 

genomen hebt; ik zal niet nalaaten morgen van uw 

vriendelijk aanbod gebruik te maaken. -- Vaart 

intusfchen wel mijn hartenvriend. 

J. Dat uw geluk geen einde hebbel 

) 



I • ' .1 • ^ 

i •> • . ' 

: • - 

, 

7 ; , , I t • 7" V • :■ ■ : 

/•■■ 

. . * 
l« v - . . ^ «*.. . v;. i . I, 

£ 



I - 

\ 

\ 
\ 

/ 
\ 

I 

l 





f r*\ 

I 



/ 
\ 

( 






